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Lampiran 1

INSTRUMEN PENELITIAN

Hari/Tanggal :

Waktu :

Lokasi :

No Aspek yang diamati Hasil Observasi Keterangan

1 Jumlah anggota Paserbumi

2 Kondisi keanggotaan Paserbumi

3 Bentuk kegiatan dalam

keanggotaan Paserbumi.

4 Interaksi intra anggota Paserbumi

5 Koordinasi anggota Paserbumi

6 Peran pengurus Paserbumi
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PEDOMAN WAWANCARA

A. Untuk Pengurus Paserbumi

Nama :

Usia :

Jabatan :

1. Bagaimana proses menjadi anggota Paserbumi?

2. Bagaimana cara mengkoordinir kelompok suporter?

3. Bagaimana antusiasme warga bantul yang menjadi suporter?

4. Bagaimana cara suporter menujukkan eksistensinya?

5. Apa saja atribut yang digunakan ketika tim Persiba bertanding?

6. Bagaimana dengan perkembangan Paserbumi sejauh ini? Apa yang

menjadi faktornya?

7. Bagaimana cara menjaga integrasi (kekompakan) dalam suatu kelompok

suporter itu sendiri?

8. Adakah organisasi kelompok suporter dibawah Paserbumi?

9. Bagaimana koordinasi dengan kelompok dibawah Paserbumi tersebut?

10. Bagaimana tentang aturan dalam kepengurusan Paserbumi?

11. Bagaimana tentang aturan dalam keanggotaan Paserbumi?

12. Siapa yang membuat aturan dalam kepengurusan maupun keanggotaan

Paserbumi?

13. Bagaimana anda menyikapi peraturan yang ada dalam kepengurusan

Paserbumi?

14. Apakah pernah terjadi gesekan pada internal suporter?
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15. Faktor apa saja yang kerap kali memunculkan gesekan tersebut?

Bagaimana cara mengatasinya?

16. Pada event/moment apa Paserbumi sering berkumpul?

17. Bagaimana dinamika kepengurusan Paserbumi? (Berubah/stabil)

18. Bagaimana peran kepengurusan Paserbumi itu sendiri?

19. Bagaimana hubungan Paserbumi dengan suporter lain di DIY?

20. Apabila ada pertandingan dengan tim lain, bagiamana sikap Paserbumi

dengan suporter tim lain tersebut?

21. Bagaimana tanggapan anda sebagai pengurus supporter Paserbumi dalam

menanggapi kisruh dalam persepakbolaan Nasional?

22. Apa harapan anda untuk Paserbumi itu sendiri?

23. Bila dapat diukur dengan kadar tertentu seberapa kemilitansian anda

terhadap Persiba/Paserbumi?

B. UntukAnggotaPaserbumi

Nama :

Usia :

1. Sejak kapan anda bergabung dalam keanggotaan Paserbumi?

2. Dari siapa anda mengenal Paserbumi?

3. Apakah anda mengenal anggota Paserbumi dari wilayah lain?

4. Bagimana cara anda untuk berkomunikasi dengan suporter Paserbumi

lain?

5. Ketika sudah menjadi angota Paserbumi apa saja hal yang anda lakukan?
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6. Apakah dalam keanggotaan terdapat aturan-aturan tertentu untuk mengatur

seluruh anggota?

7. Bagaimana anda menyikapi setiap peraturan dalam keanggotaan

Paserbumi?

8. Apa saja atribut yang anda gunakan untuk mendukung tim Persiba?

9. Apakah anda yakin dengan dukungan yang anda berikan mampu

memberikan kontribusi terhadap tim Persiba?

10. Bagaimana dengan hubungan dengan suporter lain di Yogyakarta?

11. Apabila ada pertandingan dengan tim lain, bagiamana sikap Paserbumi

dengan suporter tim lain tersebut?

12. Bagaimana idealnya suporter sepakbola menurut anda?

13. Pada event/moment apa biasanya Paserbumi berkumpul?

14. Bagaimana perasaan anda menjadi seorang suporter?

15. Bagaimana tanggapan anda sebagai seorang suporter dalam menanggapi

kisruh dalam persepakbolaan Nasional?

16. Apa harapan anda untuk Paserbumi?

17. Bila dapat diukur dengan kadar tertentu seberapa kemilitansian anda

terhadap Persiba/Paserbumi)
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Lampiran 2

HASIL OBSERVASI

Hari/Tanggal : 21-01-2012 : PERSIBA Bantul vs PERSIJA

11-03-2012 : PERSIBA Bantul vs PERSEMA Malang

21-04-2012 : PERSIBA Bantul vs PERSIJAP

05-05-2012 : PERSIBA Bantul vs PSM Makasar

07-06-2012 : PPSM KN vs Persiba Bantul ( 8 besar PI leg 1)

10-06-2012 : Persija vs PERSIBA (away)

13-06-2012 : Persiba Bantul vs PPSM KN (8 besar PI leg 2)

Lokasi : Stadion Sultan Agung, Bantul

No Aspek yang diamati Hasil Observasi Keterangan

1 Jumlah anggota Paserbumi Pada awal liga digelar

antusiasme berkurang,

namun mendekati tengah

kompetisi mulai

menujukkan peningkatan

Observasi

dilakukan di

Stadion Sultan

Agung, Bantul

2 Kondisi keanggotaan

Paserbumi

Cukup kondusif, terbukti

ketika ada oknum yang

menggangu segera

ditindak tegas oleh divisi

Jogoboyo

3 Bentuk kegiatan dalam

keanggotaan Paserbumi.

Secara umum kegiatan

Paserbumi adalah

mendukung tim Persiba

ketika bertanding, dengan
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berbagai macam cara, yang

dikoordinir oleh divisi

kreasi seni (Leader),

namun ketika tour maka

dikoordinir oleh DPP.

4 Interaksi intra anggota

Paserbumi

Dengan menggunakan

atribut sama, antara lain

kaos, syal, spanduk,

memudahkan interaksi

intra anggota dapat

berjalan baik karena

kesamaan atribut yang

dipakai tersebut.

5 Koordinasi anggota

Paserbumi

Apabila distadion cara

pengkoordinirannya

melalui leader divisi kreasi

seni. Sementara diluar

dengan ketua korwil dan

bregodo masing-masing.

6 Peran pengurus Paserbumi Mempersiapkan koordinasi

internal maupun dengan

suporter tamu menjelang

pertandingan kandang,

Ketika tandang

juga

mempersiapkan

tour
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juga ketika tandang (dokumentasi

ke Madiun dan

Magelang)
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Lampiran 3

HASIL WAWANCARA

Identitas Diri : Pak PY

Usia : 44

Jabatan : Carik Paserbumi

Tanggal : 20 April 2012

Daftar Pertanyaan

1. Proses menjadi anggota Paserbumi tu seperti apa pak?
Prinsipnya sih asal kita mau nonton (Persiba) dan mau bergabung sih ya sudah
kita akui, tapi kalau secara administrasi kan kita pakai Kartu ya ndaftarlah, ada
laskarnya ada bergodonya, jalurnya kan lewat korwil kemudian ke DPP,
jenjangnya ada Dewan Pimpinan Pusat (DPP) kemudian ke korwil lalu ke
bregodo atau laskarnya. Kalau Bregodo itu tingkatnya desa sedangkan korwil itu
tiap kecamatan, DPP sendiri ada beberapa divisi, ada kreasi seni, jasroh, peranan
wanita (sekarbumi), jogoboyo (keamanan), divisi bala itu istilahnya mengurusi
korwil, divisi media, Jadi modelnya kaya Parlemen. Dari Lurah, wakil lurah,
saya sendiri (carik), terus ada tiga kaur (kepala urusan), ada kesra, bala, sama
pengayoman. nanti yang pengayoman mengurusi jogoboyo dan advokasi, jadi
apabila ada yang berusurusan dengan hukum maka kaur pengayoman yang turun
tangan.

2. Cara untuk mengkoordinir suporter yang jumlahnya mencapai ratusan bahkan
ribuan gimana pak?
Ya itu mas dari basis terbawah ada bregodo, nanti didalam korwil itu ada rapat
korwil yang memegang beberapa bregodo, terus biasanya kita juga mengundang
ketika rapat DPP dengan rpat korwil, kalau rapat internal korwil hanya mereka
dengan dibawahnya

3. Untuk suporter paserbumi apakah didominasi oleh warga bantul saja atau gimana
pak?
Ada yang dari luar, sementara ini kan secara resmi ada 17 kecamatan yang
berasal dari dalam wilayah Bantul, terus plus dari wilayah kulon progo 1 korwil,
wilayah klaten 1 korwil, di Jakarta ada korwil Jayakarta, terus korwil metropolis
itu Tangerang, Banten, terus tambah di Malaysia orang-orang TKI dari Bantul,
terus Borneo Kalimantan ada 1.

Comment [c1]: Jaringan
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4. Cara suporter untuk menunjukkan eksistensinya itu seperti apa pak?
Kalau di lapangan di kreasi seni mas di zona merah, dimana zona tersebut khusus
untuk kreasi seni secara maksimal, ada musik ada kreasi-kreasi yang lain.

5. Terus atribut apa pak yang biasanya dipakai untuk mendukung tim?
Atributnya selain kaos ada syal ada topi kethu, bendera, terus pake kertas finil
untuk koreografi, ada juga dari bregodo buat spanduk, banner

6. Perkembangan Paserbumi sejauh ini gimana pak? Berkembang atau stabil atau
malah turun?
Pasang surut mas, apabila dilihat dari ini juga pengaruh mas, bukan karena
PSSInya ada dua, tapi kan pro kontra, penginnya kan masuk ISL tapi kita
jelaskan dengan manajemen, secara kualitas memang klub-klub yang ada di ISL
lebih bagus, jadi memang agak berkurang dibanding tahun lalu kita  bisa full
penuh.

7. Cara menjaga integrasi/kekompakan kelompok itu sendiri seperti apa pak?
yang jelas gini mas, kan suporter kan terdiri dari beragam kalangan, tapi kan kita
tidak mengenal kasta mas apalagi di dunia suporter semua sama mas. Prinsipnya
kita kebersamaan mas, biar tidak terjadi dualisme kelompok.

8. Jadi kalo bregodo, korwil itu termasuk organisasi di bawah paserbumi gitu pak?
Iya, semacam rantingnya

9. Terus koordinasinya langung dari DPP ke bregodo gitu atau gimana pak?
Jadi ya tergantung programnya mas, kalau nanti dirasa biar langsung mengena
kita sesekali kita juga undang bregodo tapi juga korwilnya, jadi rapat besar gitu
mas, agar semua bisa jelas.

10. Tentang aturan dalam kepengurusan Paserbumi itu sendiri gimana pak?
Kalau untuk pengurus mungkin tidak ada mas, karena gini, setiap divisi yang
terbentuk kan atas restu dari lurah dan wakil lurah yang telah terpilih dari Musta.

11. Tentang aturan untuk anggota Paserbumi?
Di KTA sudah terlampir mas, tapi ya tidak mengikat, bila sampai ke ranah
hukum ya diurus sendiri….hehe, tapi bila tidak salah tetap dipersalahkan ya kami
bela melalui divisi Advokasi.

12. Siapa yang membuat aturannya?
Dari DPP.

13. Apakah peraturan tadi sudah mantab atau perlu ada revisi lagi?
ya sebenarnya tinggal memantabkan mas, meskipun masih ada pelanggaran.

14. Apakah pernah ada konflik?

Comment [c2]: Dualisme

Comment [c3]: Jaringan

Comment [c4]: Norma
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Ya kalau ekstern mungkin pernah ya mas, tapi kalau secara internalnya belum
saya rasa. Misalnya ada bibit-bibit yang mencoba berdiri sendiri, kami coba
rangkul kembali.

15. Pada event/moment apa biasanya teman-teman Paserbumi itu berkumpul?
Misalnya ya futsal, kegiatan sosial, tilik wong loro, nikahan, takziyah.

16. Bagaimana dengan dinamika kepengurusan Paserbumi?
Ya kalau sudah tidak aktif ya dihentikan mas, kan semua tergantung dari
atasannya mas.

17. Bagaimana sih pak peran kepengurusan Paserbumi?
Kekuatannya kan seperti pada logo Persiba ada tiga anak panah, jadi itu artinya
tim, manajemen dan suporter jadi apabila ketiga kekuatan harus bareng-bareng
apabila satu ditinggal maka tidak maskismal dan itu komunikasinya harus
berjalan lancar.

18. Hubungan paserbumi dengan suporter di DIY gimana pak?
Neg pada dasarnya, sesama pengurusnya sih baik-baik saja, tapi terkadang dari
teman-teman grass root, ya terkadang ada hadangan, maka kalau dilapangan
sering nyanyi rasis. Tapi secara umum baik-baik saja.

19. Pada dasarnya bagaimana hubungan dengan suporter luar?
kita baik kok mas, bahkan juga diterima dengan baik juga dengan mereka.

20. Bagaimana tanggapan anda tentang dualisme kepemimipinan PSSI pak?
ya kita harapannya tetap satu mas, walaupun sampai demo tetap saja kapasitas
sebagai suporter tetap tidak bisa berbuat banyak.

21. Harapan untuk Paserbumi?
Tetap terus untuk mendukung Persiba.

22. Apabila dapat diukur berapa sih kadar militansi pak Py?
Hehehe… ya sampai kapanpun tetep merah mas.

Nama : Hry

Usia : 28

Jabatan : Sekretaris

Tanggal : 21 April 2012

1. Bagaimana proses menjadi anggota?

Comment [u5]: Faktor
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Prosesnya mudah mas, cukup sms ke sms center, dikirim nama, alamat golongan
darah, setelah itu dapat info tentang Persiba. Sampai saat ini sudah mencapai
2000 member.

2. Untuk mengkoordinirnya gimana mas?
Kan ada korwil, ada bregodo, ada juga dari sms center, juga dari fb.

3. Bagaimana cara suporter mengekspresikan dirinya?
Dengan cara menyulut kembang api, flaire, dengan koreografi.

4. Atribut yang digunakan apa aja mas?
Bendera, dengan kertas, dengan terompet, ada syal juga, kaos

5. Perkembangan Paserbumi sejauh sampai saat ini seperti apa?
Cukup ada peningkatan, karena sudah dikenal di ranah suporter Indonesia, dan
diakui oleh teman suporter lain.

6. Cara menjaga integrasi dalam Paserbumi itu sendiri seperti apa?
Kita sering rapat, kita sering turba, kita sering koordinasi.

7. Bagaimana aturan dalam kepengurusan ?
3 tahun sekali ada pemilihan ketua dan wakil ketua, setelah terpilh terus dibuat
kabinetnya.

8. Lalu bagaimana aturan keanggotaan?
sudah dan disosialisasikan melalui KTA, juga ada sanksi-sanksinya.

9. Siapa yang membuat aturan?
dari DPP, kan sudah ada ARTnya

10. Bagaimana anda menyikapi aturan tersebut?
Sudah baik, karena itu membawa nama baik Paserbumi, karena terkadang hanya
suka gleyer-gleyeranan, padu/berkelahi.

11. Pernahkah terjadi gesekan / konflik dalam Paserbumi?
Belum pernah, untuk meminimalisirnya kita rapat sering koordinasi.

12. Pada event atau moment apa biasanya berkumpul?
Ketika mau launching Persiba, ada ulang tahun, ada juga kegiatan sosial, dengan
begitu teman-teman bisa dikoordinasi

13. Bagaimana dinamika kepengurusan Paserbumi?
Menurut saya stabil, dan sangat solid atau kompak.

14. Bagaimana peran pengurus Paserbumi?
Kita melakukan koordinasi untuk menghubungkan antara atasan dengan teman di
korwil bregodo.

15. Bagaimana hubungan dengan suporter di Yogya?
Kita baik saja, kita sering diundang rapat dengan mereka, bahkan kalau ada yang
menikah ataupun sedang sakit kita jenguk kok, jadi ada rasa kebersamaan.

Comment [c9]: Jaringan
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16. Bagaimana sikap terhadap suporter luar?
Kita sambut mereka dengan baik, kita welcome lah terhadap mereka, mereka pun
juga baik dengan kita.

17. Bagaimana tanggapan terhadap kisruh dualsime kepemimpinan dalam PSSI?.
Semoga saja cepat berakhir, karena banyak pengaruh yang timbul dari kisruh
yang berkelanjutan ini, baik dari liga ataupun timnasnya.

18. Kalau seandainya bisa diukur berapa sih kadar militansi anda mas?
Saya sering meninggalkan kerja untuk Paserbumi, saya pernah dikeluarkan dari
pekerjaan karena untuk mengurusi Paserbumi. Mengekspresikan kecintaan tidak
perlu dengan brutal mas…hehehe

19. Harapan untuk Paserbumi kedepannya?
Semakin besar, tambah dewasa, kalah menang hal biasa harus bisa menerima

Nama : Hng

Usia : 32

Jabatan : Lurah

Tanggal : 21 April 2012

1. Di Yogya ada beberapa suporter yang menjadi dua, bagaimana dengan
Paserbumi?
Paserbumi hanya satu, dan tetap satu, meskipun kemarin sempat ada yang riak
kecil yang ingin seperti itu, tapi kami lakukan pendekatan terhadap mereka,
sehingga dapat diminimalisir.

2. Peran kepengurusan Paserbumi itu sendiri seperti apa?
Ya semuanya ada job design masing-masing mas, namun ya tidak melulu tentang
sepakbola to mas, ada juga keluarga, seandainya ada sedulur/ teman, anggota kita
yang sakit sebisanya kita jenguk.

3. Bagaimana dinamika dalam kepengurusan?
Pergantian ada, dimaksudkan untuk penyegaran, kita kan organisasi sosial jadi ya
tidak terlalu resmi banget mas, apabila ada kesibukan dari pengurs, bisa diganti
dengan yang lain, tidak harus terfokus.

4. Untuk perkembangan paserbumi sampai saat ini seperti apa?
Ya programnya kita sampai saat ini masih KTA, karena banyaknya anggota
belum pernah kita database kan

5. Bagaimana cara menjaga integrasi suporter?

Comment [c12]: Kepercayaan
Moralistik

Comment [c13]: Kepercayaan
Strategis



102

Kita biasakan untuk bisa mengatasi, kita selesaikan, ya biasanya dari DPP tidak
harus saya untuk menyelesaikannya, ada juga divisi lain, atau ndelalah ada yang
selo maka bisa dihandle oleh rekan-rekan tadi. Jadi semua sama, tidak
ketergantungan.

6. Adakah organisasi di bawah Paserbumi?
Korwil ada bregodo.

7. Bagaimana aturan untuk kepengurusan?
ada ART paserbumi, semua tercantum disitu mas

8. Pada event atau moment apa biasanya sering berkumpul?
ya biasanya menjelang pertandingan, selain itu juga ada kegiatan insidentil,
semisal mengikuti undangan dari kabupaten perihal upacara HAORNAS dan
lain-lain.

9. Bagaimana hubungan dengan suporter di DIY?
Tidak ada masalah, semuanya baik-baik saja. Bahkan seluruh Indonesia

10. Bagaimana sikap dengan suporter luar?
Kita menyambut sesuai dengan kemampuan kita, kita temani, kita ikut
bertangung jawab agar tidak terjadi apa-apa, ya welcomelah dengan mereka.

11. Bagaimana tanggapan kisruh dualisme kepemimpinan?
Penginnya dari stakeholder persepakbolaan di negara ini, perhatikan nasib timnas
dan liga, hilangkan ego masing-masing.

12. Bagaimana antusiasme warga bantul?
Ya tinggi seiring mudahnya akses untuk sepakbola, prestasinya, stadion yang
baru

13. Bagaimana koordinasi dengan kelompok dibawah tersebut?
Kita sering turba, atau juga kita undang mereka, karena mengingat DPP itu
berasal dari bregodo krowil

14. Siapa yang membuat aturan?
Musta (musaywarah anggota)

15. Apabila dapat diukur seberapa kadar militansi anda terhadap Paserbumi?
neg saya ya siap, dalam artian tidak terasa mas, kadang meninggalkan keluarga,
kadang juga mengeluarkan isi dompet, jadi kalau diukur tidak ada apa-apanya
mas…hehehehe

16. Harapan utnuk Paserbumi?
Lebih besar, lebih solid, dan hanya satu-satunya (wadah) suporter yang
mendukung persiba.
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Nama : Tmy

Usia : 35

Jabatan : Wadyabala

Tanggal : 5 Mei 2012

1. Bagaimana proses menjadi anggota?
Yang pasti kita orang seneng bola, baik dari segala latar yang berbeda, tidak
ada syarat tertentu.

2. Bagaimana cara mengkoordinir?
Biasanya setiap ada pertandingan ada rapat dulu, ya dikondisikan per korwil,
kalau langsung ke akar rumput ya langsung turba.

3. Antusiasme warga bantul untuk ikut Paserbumi?
mendekati stabil karena banyak kekecewaan karena dualisme tadi, kedua dari
faktor pemain banyak yang tidak diingankan akar rumput.

4. Bagaimana cara suporter menunjukkan eksisitensinya?
kalau di stadion ya nyanyi, yel-yel, kalau diluar ya ada model dari salah satu
korwil yang mengadakan arisan antar bregodo.

5. Atribut yang digunakan ketika mendukung tim?
sesuai dengan ART ada kaos warna merah, syal kalau dari bolo musik pakai
yel-yel

6. Bagaimana perkembangan Paserbumi sejauh ini?
kalau dari pengurus semakin baik, namun ada kendala karena ada kekecewaan
kemarin.

7. Bagaimana cara menjaga integrasi kelompok?
Kemarin sempat mau ada versi lain, tapi kembali ke kesepakatan kemarin, jadi
kalau ada yang mencoba versi baru tadi kita basmi, karena bisa saja
menimbulkan perpecahan.

8. Adakah organisasi dibawah paserbumi?
Ada korwil, ada bregodo, sekarbumi.

9. Cara mengkoordinir dengan organisasi dibawah tadi?
Melalui Perwakilan tiap korwil ataupun bregodo, kan di Paserbumi terdiri dari
pentholan korwil-korwil yang tersebar di wilayah Bantul

10. Mengenai aturan kepengurusan itu sendiri seperti apa?
Sudah lumyan baik, apabila ada insiden ya dapat diatasi karena ada berbagai
divisi yang siap bertugas sesuai dengan porsinya masing-masing.

11. Bagaimana tentang aturan untuk anggota?
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ada di balik KTA, ya dari DPP stak henti-hentinya untuk menyampaikan
untuk tidak melanggar lalu lintas dan sebagainya.

12. Siapa yang membuat aturan?
Kan aturan dibuat 3 tahun sekali, sesuai dengan hasil keputusan rapat DPP.

13. Sikap terhadap aturan yang telah dibuat seperti apa?
Kalau saya enjoy, karena memang setiap aturan ada agar tidak menciptakan
benturan dengan pihak lain.

14. Pernahkah terjadi konflik dalam internal Paserbumi?
Belum pernah saya alami, tapi kalau masalah kecil-kecil sering ada tapi sudah
kita tindaklanjuti sebelum masalah tersebut menjadi besar.

15. Cara mengatsi konflik?
Sering kita ngobrol dengan mereka, sudah saya jelaskan bahwa ART hanya
menijinkan satu wadah suporter, namanya

16. Pada event atau momen apa temen-temen paserbumi biasanya berkumpul?
Dari temen akar rumput atau DPP kalau ada yang nikah ya kita turut juga, ada
juga bila lama engga ketemu ya nongkrong bareng

17. Dinamika kepengurusan Paserbumi sejauh ini seperti apa?
Kalau kepengurusan sendri grafiknya naik, dengan catatan dulu kita dibantu
dana APBD tapi sekarang pun kita tidak dapat dana masih bisa menjalankan
operasional.

18. Peran kepengurusan paserbumi itu sedniri seperti apa?
Kita kan mengawaki teman-teman akar rumput kan harus mengajak mereka
ke arah yang postif.

19. Bagaimana Hubungan dengan suporter di DIY?
Kalau sepengatahuan kita gak ada masalah, ya kalau sedikit belum menjadi
masalah besar.

20. Bagaimana hubungan dengan suporter luar?
Kita menyambut mereka dengan baik, entah ada dua sporter ataupun satu.

21. Tanggapan terhadap dualisme kepemimpinan PSSI?
Kalau saya pribadi, saya tidak peduli, karena saya suka bola. Namun kita juga
susah untuk menjelaskan kepada teman akar rumput, karena terlanjur kecewa.

22. Harapan untuk paserbumi?
semoga menjadi suporter besar, tidak bikin olah, dan selalu kompak.

23. Kadar militansi?
Sesuai dengan idealis, loyalitas tak terbatas paserbumi sak modare, karena
dasarnya kecintaan saya terhadap sepakbola.
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Nama : Ek

Usia : 33

Jabatan : Wadyabala

Tanggal : 11 Juni 2012

1. Bagaimana proses menjadi anggota?
Pertama kali menonton, lalu bergabung, apabila nanti dilihat bagus maka bisa
saja diangkat di DPP

2. Cara untuk mengkoordinir teman-teman Paserbumi?
Kalau dari wilayah saya kan terdapat suporter lain, jadi ya fleskibel aja.
Karena pernah terjadi sebelumnya sempat terjadi anarkisme sehingga terjadi
ketakutan, maka lebih aman lihat ditelevisi.

3. Antusiasme warga Bantul untuk bergabung dengan Paserbumi?
Tinggi, namun kendalanya ketika dijalan kadang terjadi hal yang tidak
diinginkan, sehingga lebih milih lihat televisi.

4. Cara suporter menujukkan eksistensinya seperti apa?
Ya mungkin membikin spanduk, karena disetiap korwil mempunyai ciri khas
berbeda.

5. Apa saja atribut yang digunakan ketika mendukung tim bertanding?
Ada syal, kaos, spanduk, bendera

6. Perkembangan Paserbumi sejauh ini seperti apa?
Untuk saat ini ada penurunan, kemarin pas di divisi utama sangat tinggi, cita-
citanya kan masuk ISL, tapi karena pada akhirnya masuk ke IPL, ada sedikit
kekecewaan dari teman Paserbumi.

7. Cara menjaga integrasi dalam Paserbumi?
Kalau di paserbumi, sempet mau ada ultras, kita dari pengurus DPP membuat
mereka tidak senyaman mungkin, jadi kita mencegah agar tidak muncul hal-
hal demikian.

8. Adakah organsisasi di bawah Paserbumi?
Korwil, bregodo termasuk organisasi dbawah Paserbumi.

9. Cara mengkoordinir teman-teman Paserbumi?
Ya diambil melaui ketua masing-masing korwil, dulu sempat sering rapat
korwil juga.

10. Bagaimana aturan dalam kepengurusan?
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Mungkin ada, tapi saya belum tahu, karena belum lama. dulu saya di
Jogoboyo

11. Bagaimana aturan untuk anggota?
Ada, ya mungkin sudah ada pada ART Paserbumi

12. Siapa yang membuat aturan Paserbumi? Ya dari Kepungurusan DPP
13. Bagaimana anda menyikapi aturan tersebut?

Saya rasa ya sudah baik.
14. Pernahkah terjadi konflik internal Paserbumi?

pernah mas.
15. Cara mengatasi konflik tersebut seperti apa?

melalui pendekatan-pendekatan tertentu hingga tidak sampai membesar.
16. Pada momen apa biasanya teman-teman Paserbumi kumpul?

Kaya kemarin ada sepeda santai, pernah ada lomba antar bregodo, antar
korwil.

17. Bagaimana dinamika kepnegurusan Paserbumi?
sudah terjadi pergantian kepengurusan, ya bongkar pasang, untuk
kepemimpinan untuk peningkatannya ke pengurus sedangkan yang dulu ke
akar rumputnya.

18. Peran pengurus itu sendiri seperti apa?
masih ada kerepotan untuk mengurusi teman-teman, tapi kami tetap berusaha
semaksimal mungkin utnuk yang terbaik.

19. Hubungan dengan suporter di DIY?
Kalau untuk kepengurusan baik, tapi untuk akar rumput kurang baik

20. Hubunngan dengan suporter luar?
Kita tidak pernah menentang kehadrian, kita menyabut kedatangan mereka
dengan baik.

21. Tanggapan terhadap kisrush dualismie PSSI?
Kalau saya penginnya ndang rampung biar jelas, karena ini kan tidak jelas,
semrawut.

22. Harapan untuk Paserbumi kedepannya?
Lebih solid. lebih kompak, lebih banyak yang datang lagi, kalau dulu banyak,
sehingga kita juga semangat.

23. Kalau dapat diukur seberapa besar kadar militansi anda?
Kalau pribadi. saya suka bola, tapi saya rasa yang paling nyaman ya disini di
Bantul, dan Alhamdulillah disini ketemu teman-teman yang asyik.
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Nama : Sgt

Usia : 25

Jabatan : Bolo Musik

Tanggal : 11 Juni 2012

1. Bagaimana proses menjadi anggota?
Berawal dari bregodo-bregodo kecil, dulunya saya malah bukan di Paserbumi,
lalu tau bahwa di Bantul ada suporter maka ikut, begitu juga terus mengalir.

2. Bagaimana cara mengkoordinirnya?
Kalau dulu dari bregodo, tapi beberapat tahun lalu dari korwil, nah dari ketua-
ketua tersebut dimulai pengkoordiniran ke bawahannya

3. Bagaimana antusiasme warga bantul?
Kalau kompetisi sekarang agak menurun daripada yang kemairn mungkin ada
yang kecewa.

4. Bagaimana cara menunjukkan eksistensi?
Yang jelas datang ke stadion, sering ngumpul, sering ketemu.

5. Apa saja atribut yang digunakan?
Jelas merah, kaos, syal

6. Bagaimana perkembangan sejauh ini?
Kalau dari divisi dua ke divisi utama meningkat, tapi kalau masuk ke IPL jadi
menurun

7. Bagaimana cara menjaga kekompakkan?
Dulu pernah ada rombongan lain, lalu dicut aja daripada menjadi banyak, ada
juga ultras

8. Adakah organisasi dibawah?
Korwil, kalau bregodo di bawah korwil

9. Bagaimana koordinasi dengan organisasi dibawah Paserbumi tersebut?
Biasanya rapa-rapat seperti ini ada perwakilan tiap korwil entah beberpapa
orang.

10. Bagaimana aturan dalam kepungurusan Paserbumi?
Kalau pergantian pengurus per 3 tahun, lha yang menentukan pengurus ya
ketua tapi ya sejauh ini baik.

11. Bagaimana aturan untuk anggota?
Sebagaian ya sudah layak, tapi untuk lain-lain masih belum.

12. Siapa yang membuat aturan dalam Paserbumi?
Dari pengurus DPP
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13. Secara umum bagaimana aturan yang telah ada tersebut?
Kalau saya pribadi sudah layak

14. Pernahkah terjadi konflik?
Dulu pernah, tapi itu dulu masalah pribadi yang dibawa ke organisasi

15. Bagiaman cara mengatasi?
akhirnya salah satu pihak keluar sendiri.

16. Pada event momen biasanya teman-teman Paserbumi berkumpul?
yang jelas rapat-rapat sebelum pertandingan, ada juga misalnya nikah, sripah

17. Bagaimana dengan dinamika kepengurusan Paserbumi?
Dari awal naik, naik, naik kemudian stabil, sekarang malah turun.

18. Bagaimana peran pengurus Paserbumi sejauh ini?
Untuk ke akar rumput baik ya, misalnya kan ada turba untuk sosialisasi ke
bregodo, agar mereka tetap semngat.

19. Bagaimana hubungan dengan suporter di DIY?
Kalau dengan sleman baik, kalau dengan kodya agak kurang baik.

20. Bagiamana hubungan dengan suporter lain?
Untuk pribadi semua suporter di Indonesia kita sambut baik, untuk mereka
menerima kita atau tidak, tapi yang jelas kita welcome lah terhadap mereka

21. Bagaimana tanggapan tentang dualisme kepemimpinan?
Biar diurusi wong sing pinter ngno lho,hehehe, harapannya Cuma ada satu
kompetisi saja biar lebih greget.

22. Harapan untuk Paserbumi?
lebih maju, lebih terkenal, yang jelas kompak.

23. Apabila dapat diukur seberapa kadar militasni anda terhadap Paserbumi?
Ibarate nyambut gawe direwangi padu karo kakange mending ndelok bal,
mending padu timbang ra nonton bal… hehehe

Nama : Fd

Usia : 27

Jabatan : Kreasi Seni

Tanggal : 11 Juni 2012

1. Bagaimana proses menjadi anggota?
Pertama kali masuk bregodo, lalu ke korwil lalu ke DPP
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2. Bagaimana cara untuk mengkoordinir suporter?
Kita kondisikan berawal dari korwil-korwil dulu, lalu ke bregodo.

3. Bagaimana antusiasme warga Bantul dalam mendukung Paserbumi?
saat ini mungkin agak turun karena ada dualisme kompetisi

4. Bagaimana cara untuk menunjukkan eksistensi?
Di stadion kita kreasi musik biasa

5. Apa saja atribut yang digunakan?
Yang pasti warna merah, tapi masih membawa nama bregodo masing-masing
ada juga spanduk, kaos

6. Bagaimana perkembangan Paserbumi sejauh ini?
Masih baik-baik saja, tapi cuma kalau di stadion agak berkurang, beda waktu
dulu mau masuk ke ISL.

7. Bagaimana cara untuk menjaga kekompakkan?
Kita sering kumpul diluar acara resmi, sering tukar kabar.

8. Adakah kelompok dibawah Paserbumi?
Ya bregodo, sekarbumi dibawah DPP

9. Bagaimana Koordinasi dengan organisasi dibawah tersebut?
Tiap korwil, bregodo punya ketua masing-masing dari ketua tersebut
koordinasi dilakukan..

10. aturan untuk pengurus maupun anggota?
sesuai dengan bregodo masing-masing, sementara dari DPP mersemikan, DPP
juga yang membuat aturannya.

11. Bagaimana sikap terhadap aturan?
ya kalau menurut saya masih layak

12. Pernahkah terjadi gesekan internal?
Ya kalau kecil masih banyak mas, tapi masih bisa dikendalikan, biasanya
masalah pribadi yang dibawa

13. Pada moment apa biasanya teman-teman Paserbumi berkumpul?
Gak pasti, tapi kalau ada acara nikah, kita datang.

14. Bagaimana dinamika paserbumi sampai sejauh ini? dari awal berdiri kita naik,
tapi sekaranag ini agak turun karena ada itu tadi

15. Bagaimana peran pengurus Paserbumi? kita komunikasi terus masih berlanjut
terus agar tidak putus unbungan kita dengan korwil dan bregodo

16. Bagaimana hubungan dengan suporter di DIY?
Untuk pengurus-pengurus masih baik, tapi kalo bawahan ya ada malah ya
normal lah tapi ya kita respect terhadap mereka

17. Bagaimana hubungan dengan suporter luar?
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kita melalui balamanca, ya initnya kita welacamo terhadap mereka
18. Bagaimana tanggapan tentang dualisme kepemimpinan?

Kalau dari saya adanya cuma satu kompetisi saja, konflik segera berakhir dan
semua bersatu biar menjadi kompetisi satu.

19. Bagaimana harapan untuk Paserbumi?
Semakin baik, semakin kompak, kalau bisa setiap pertandingan selalu aman,
bisa berteman dengan siapa saja

20. Seberapa kadar militant anda untuk Paserbumi?
Saya sampai mati tetap di Paserbumi.

Nama : Wr

Usia : 44

Jabatan : Anggota

Tanggal : 25 April 2012

1. Sejak kpan anda bergabung?
sejak 2008/2009

2. Dari siapa anda mengenal paserbumi?
saya asal mula dengar Paserbumi, karena waktu itu belum bergabung, jadi
cari-cara sini akhirnya dapat bertemu dengn beberapa DPP Paserbumi lalu
buat bregodo sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3. Bagaimana komunikasi dengan Paserbumi daerah lain?
Kita hubungannya baik, tidak ada masalah, dan mengajak untuk tidak berbuat
anarkis, menjunjung tinggi sportifitas baik kalah ataupun menang, kita saling
bersilaturahmi

4. Bagaimana cara untuk berkomunikasinya?
Bisa melalui Hp, kadang juga diundang dari beberapa korwil.

5. Moment apa biasanya sering berkumpul? Sudah ada pertemuan dan itu sudah
diatur waktunya.

6. Apa saja kegiatan yang dilakukan?
Kita sering mengadakan tour ke wilayah lain, kita ada teman yang
membutuhkan kita siap membantu.

7. Adakah aturan yang mengatur Paserbumi?
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Ada yang secara tertulis ada yang tidak tertulis, misalnya yg tidak tertulis,
tidak boleh memakai knalpot blombongan, karena mengganggu kenyamanan
sekitar, kita berusaha untuk menjaga nama baik

8. Sikap terhadap aturan tersebut seperti apa?
Untuk sementara ini wajar-wajar dulu

9. Atribut apa saja yang dipakai?
Kalau di wilyah sini, rencananya kedepan pake blankon, baju seragam, syal
spanduk, bendera.

10. Apakah yakin dukungan yang anda berikan mampu memberikan kontribusi
terhadap tim?
Insyaallah mudah-mudahan, harapannya seperti itu.

11. Hubungan dengan suporter di DIY?
Baik, tidak ada masalah, adapun yag kres dari akar rumput itu merka belum
tahu bahwa kita harus jadi satu.

12. Hubungan dengan suporter luar?
Kita baik, jadi sebelumnya kita berkomunikasi terlebih dahulu, kami siap
untuk menerima.

13. Pada event atau moment apa teman-teman paserbumi berkumpul?
Pertemuan rutin, setiap ada pertandingan kita kumpul, ada resepsi atau
takziyah kita juga kumpul.

14. Bagaimana idealnya suporter sepakbola?
Mentaati aturan-aturan yang ada, bersikap dewasa, tidak anarkis, jangan
sampai ada keingnan untuk membuat masalah.

15. Harapan Paserbumi ke depan?
Lebih maju, berkembang lebih besar, selalu kompak.

16. Apabila dapat diukur seberapa militansi anda terhadap Paserbumi?
Dari kecil saya berkecimpung sepakbola, dasarnya saya suporter
Bandung,begitu menanjaknya prestasi tim karena sebelumnya belum digugah
dari perasaan hati nurani, sebagai warga bantul mak harus nguri-nguri, dengan
tujuan untuk memajukan bahwa Persiba Bantul tetap jaya.

Nama : Aj

Usia : 22

Jabatan : Anggota
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Tanggal : 25 April 2012

1. Sejak kapan anda bergabung?
Sejak SMP kelas 3 mas, sekitar tahun 2005, sudah tergabung dalam bregodo
di wilayah saya, kebetulan juga rame-rame diajak teman buat atribut.

2. Dari siapa anda mengenal paserbumi?
Dulu dari teman, dan dasarnya saya suka sepakbola.

3. Apakah anda juga kenal dengan teman-teamn Paserbumi daerah lain?
Alhamdulillah mas, Kita selalu menjalin komunikasi mas, karena terbagi
menjadi tiga sector, barat, tengah, timur. Kita kenal.

4. Bagaimana komunikasi dengan Paserbumi daerah lain?
Ketika kita duduk di stadion, kita duduk bersama, kita kenalan, kalau diluar
ya misal pulang bareng, ada juga di facebook.

5. Apa saja kegiatan yang dilakukan setelah masuk ke Paserbumi?
Saya selalu berkomunikasi, untuk mengkoordinir, untuk menjaga keakraban.

6. Bagaimana aturan dalam Paserbumi?
Ada yang lisan ada yang tertulis, kita tinggal menunggu dari atasan mas, yang
tertulis harus disampaikan ke bergodo, dan itu harus dipatuhi, dan yg tidak
tertulis, kita tetap sosialsasikan setiap ada rapat, dan selalu menjaga nama baik
Paserbumi. Dan insayaalah apabila tidak “diwarahi” kita tetap santun mas.

7. Bagaimana anda menyikapi aturan?
Kalau saya, peraturan dari atas mungkin sudah digodog dan harus dipatuhi,
dan secara umum masih wajar, tapi untuk menerapkan secara ketat kita sulit
mas.

8. Apa saja atribut yang digunakan ketika mendukung tim?
Per bregodo kaosnya beda-beda, ada syal, spanduk

9. Apakah anda yakin dukungan yang anda berikan mampu memberikan
kontribusi terhadap tim?
Insyaallah, selama kita kompak, selama tidak ada konflik, kita tidak akan
pecah.

10. Bagaimana hubungan dengan suporter di DIY?
Pada dasarnya baik-baik saja, namun ada juga oknum-oknum tertentu yang
suka bikin ulah. Selama tidak membuat masalah kita tetep solid.

11. Sikap terhadap dengan suporter luar?
Sikap Paserbumi baik, karena mengingat ketika kita tour keluar kita juga
disambut baik, maka kita menyambut pun dengan baik.

12. Pada even atau moment biasanya sering berkumpul?
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Biasanya pas rapat korwil atau bregodo kita kumpul mas, tidak ada batasan
untuk anggota yang berkenaan hadir, kita juga mnejenguk apabila ada  teman
yang sakit, kita juga membantu apabila ada yang perlu bantuan, ada sripah,
kita bantu dengan tulus

13. Bagaimana idealnya suporter sepakbola menurut anda?
Ketika berangkat kita tidak mengganggu kepentingan umum, kita mendukung
secara sportif, kita menunjukkan kreatifitas, tidak hanya nonton, tapi juga
beraksi.

14. Perasaan anda menjadi suporter?
sangat-sangat bangga

15. Bagaimana tanggapan tentang dualisme kepemimpinan?
Sedih mas, kenapa bisa begitu, kenapa kita dari bawah yang mencoba naik
selalu ada masalah seperti itu, saya memprihatinkan, semoga cepat ada jalan
keluar atas kisruh tersebut.

16. Harapan paserbumi untuk ke depannya?
Lebih kompak, dari DPP nyontoni, kompak, maka akan ditiru ke bregodo
maupun korwilnya, tetap sportif, tidak ada masalah di jalan maupun dirumah,
maju

17. Apabila dapat diukur seberapa militansi anda terhadap Paserbumi?
Tetap gak bakal luntur mas, tetap merah, tetap militant.

Nama : Dn

Usia : 21

Jabatan : Anggota

Tanggal : 17 Mei 2012

1. Sejak kpan anda bergabung?
sejak umur 17 tahun mas

2. Dari siapa anda mengenal paserbumi?
dulunya dari teman-teman sini, dulunya cuma ada dua orang, lalu inisiatif
buat bregodo

3. Apakah adan kenal dengan Paserbumi daerah lain?
enggak semua kenal, tapi dari beberapa pengurus korwil yang aktif masih

4. Bagaimana komunikasi dengan Paserbumi daerah lain?
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Kita biasanya komunikasi lewat sms, istilahnya biar kompak dari beberapa
bregodo yang ada di daerah ini.

5. Hal yang dilakukan setelah menjadi anggota Paserbumi?
Mendukung Persiba, terus mungkin untuk koordinasi dengan korwil,
program-progarm untuk memperhatikan teman-teman lain, kita juga
memantau teman-teman.

6. Adakah aturan yang mengatur Paserbumi?
Ada Sementara ini tidak terlalu mengikat, tapi yang perlu digarisbawahi tidak
boleh rasis, tidak boleh memancing kerusuhan

7. Bagaimana Sikap terhadap aturan?
Kalau saya sih selama ini sudah bagus, tapi yang menjadi kendla, tapi dari
pihak kita haurs aktif

8. Atribut yang digunakan utnuk mendukung tim?
baju seragam, syal spanduk, bendera itu yang kelihatan.

9. Apakah yakin dukungan yang anda berikan mampu memberikan kontribusi
terhadap tim?
Kalau dari keyakinakan kita sih ya jelas, kita berharapnya datang disana kitas
satukan untuk meberi support agar semngat mereka juga tambah.

10. Hubungan dengan suporter di DIY?
Kalau saya sih punya banyak teman dari kodya, dari sleman, kalau sekedar
silaturahmi tidak ada slight disitu, tapi kalau berbicara ke ranah suporter,
maka terkadang kita terpancing ada adu argument, okelah kita beda warna,
tapi ingat kita adalah teman.

11. Bagaimana sikap dengan suporter luar?
sebenarnya dari DPP ada group yang mengatur hal tersebut, dari awal kita
memberikan pintu terbuka bagi mereka, agar terjadi keakraban antar suporter.

12. Bagaimana idealnya suporter sepakbola?
Kita tidak mengedepankan kekerasan, kita mendukung sepakbola, kita
menonton sepakbola prioritas kita untuk sepakbola, tidak mempermasalahkan
warna yang dipakai

13. Pada event atau momen apa biasanya teman-teman Paserbumi berkumpul?
Kalau kita setidaknya setiap satu bulan sekali, berencana mengadakan rapat
baik formal ataupun non formal, untuk bregodo kita selalu berkoordinasi,

14. Peraaan menjadi suporter?
Kalau dinamakan bangga ya bangga, karena kemarin waktu juara divisi
utama, tapi pada akhirnya ada dualisme tersebut sangat disayangkan, setiap
kali mau naik, pasti ada konflik, itu hal yang mengecewakan suporter.
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15. Tanggapan dalam menanggapi dualisme kepemimipan?
Saya berharap apabila dualisme tersebut dapat disatukan, ya nantinya ada satu
wadah untuk tim yang seharusnya bersama dalam satu kompetisi.

16. Harapan Paserbumi ke depan?
Tetap menjaga komitmen untuk selalu terbuka dengan suporter lain, tidak
menggunakan kekerasan dalam mendukung.

17. Apabila dapat diukur seberapa militansi anda terhadap Paserbumi?
Kalau militansi saya sekitar 80 persen karena terkadang ketika persiba main,
saya juga punya kesibukan.

Nama : Gy

Usia : 26

Jabatan : Anggota

Tanggal : 17 Mei 2012

1. Sejak kpan anda bergabung dalam keanggotaan Paserbumi?
mulai resmi belum lama karena dengan adanya KTA, tapi kalau ikut
Paserbumi ya sebelum gempa sekitar 2004/2005

2. Dari siapa anda mengenal paserbumi?
dulunya kan sering lihat Persiba main, inisiatif sendiri dengan beberapa
teman.

3. Apakah adan kenal dengan Paserbumi daerah lain?
Alhamdulillah banyak yang kenal terutama dari pengurusnya, hamper 76 %
saya kenal pengurusnya

4. Bagaimana komunikasi dengan Paserbumi daerah lain?
Pertama kita kenal sebelum ikut Paserbumi, seperti ikut ormas kepemudaan,
terus ya senang nongkrong bareng, ndelalah juga ikut Paserbumi jadi ya kita
tambah akrab.

5. Hal yang dilakukan setelah menjadi anggota Paserbumi?
selama ini yang sudah dilakukan, kita membuat KTA, ada juga kegiatan donor
darah, ada rapat juga, sripah, teman yang sakit teman yang nikahan kita juga
kumpul.

6. Adakah aturan yang mengatur Paserbumi?
Ada tapi tidak teralalu ketat, kalau di stadion tidak boleh minum-minuman
keras, tidak boleh membawa senjata tajam, ketika pawai ke stdaion dianjurkan
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untuk memakai helm, tidak boleh memakai knalpot blombongan dan yang
jelas memakai seragam merah.

7. Bagaimana Sikap terhadap aturan?
Yang jelas peraturan sudah bagus, tapi namanya suporter tidak semua sama,
ada yang manut ada yang mbalelo, namun saya pribadi sesuai dengan slogan
bregodo sini sedikit urakan tapi tau aturan.

8. Atribut yang digunakan utnuk mendukung tim?
kaos, syal, spanduk, bendera, slayer, topi, terompet biasanya untuk kreasi di
zona merah.

9. Apakah yakin dukungan yang anda berikan mampu memberikan kontribusi
terhadap tim?
Yang jelas kami punya statemen pertandingan bola tanpa suporter, seperti
sayur tanpa garam, jadi suporter itu bumbunya, kita tetap mendukung tim
Persiba bertanding.

10. Hubungan dengan suporter di DIY?
Kalau saya dengan di kota baik, dengan di sleman baik, tapi namanya suporter
berbeda-beda, entah menganggap kita yang paling muda atau gimana..

11. Bagaimana sikap dengan suporter luar?
intinya kita menerima tamu siapa saja dengan baik, kita semua saudara, tidak
membeda-bedakan..

12. Bagaimana idealnya suporter sepakbola?
Bisa menerima dengan lapang dada, dan bisa menerima suprter atau tim yang
satu kota dengan kita, bisa menerima kekalahan. Karena jarang sekali suporter
yang dapat menerima kekalahan

13. Pada event atau momen apa biasanya teman-teman Paserbumi berkumpul?
Waktu ada rapat koordinasi, saling ngabari kalau ada event, atau kalau tidak
ya kita sering kumpul ngbrol bareng

14. Peraaan menjadi suporter?
Yang jelas bangga, yang kedua tambah banyak saudara, ketiga pengetahuan
saya tentang suporter juga menambah..

15. Tanggapan dalam menanggapi dualisme kepemimipan?
Saya menangkap itu sebagai perang politis yang ingin menguasai
persepakbolaan, kita tidak bias berbuat apa-apa meskipun demo-demo, pengin
segera ada perubahan, malah ben dibekukan wae ben iso ngrasakne neg ra
ono bal.

16. Harapan Paserbumi ke depan?
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semakin kompak, solid, Suporter yang santun, ramah dapat diterima
masyarakat Batul pada khususnya dan Nasional pada umumnya

17. Apabila dapat diukur seberapa militansi anda terhadap Paserbumi?
Tidak dapat diukur e, sudah mendarah daging e, apabila sepakbola adalah
suatu ajaran agama, maka saya adalah salah satu penganutnya, karena
kesenangan terhadap sepakbola, dan Paserbumi, totalitas tak terbatas, ramah,
santun dapat diterima masyarakat.

Nama : Fbr

Usia : 22

Jabatan : Anggota

Tanggal : 3 Juni 2012

1. Sejak kpan anda bergabung dalam keanggotaan Paserbumi?
Sejak 2004

2. Dari siapa anda mengenal paserbumi?
Dulu kan ada perwakilan di DPP, nah dari DPP itu, dari teman ada
pemberitahuan.

3. Apakah anda kenal dengan Paserbumi daerah lain?
Sebagian kenal karena kita masih satu bendera

4. Bagaimana komunikasi dengan Paserbumi daerah lain?
Telepon, sms, ada juga di group facebook, ketemu

5. Hal yang dilakukan setelah menjadi anggota Paserbumi?
Kita dengan hal positif aja, misalnya berkumpul, futsal, rapat sesuai
kebutuhan.

6. Adakah aturan yang mengatur Paserbumi?
Ada dilarang mblombong motor, dilarang mbleyer-mbelyer motor.

7. Bagaimana Sikap terhadap aturan?
Saya kira sudah bagus karena itu telah disepakati bersama..

8. Atribut yang digunakan untuk mendukung tim?
kaos, syal, spanduk, bendera, slayer, topi,.

9. Apakah yakin dukungan yang anda berikan mampu memberikan kontribusi
terhadap tim?
Yakin karena kita merupakan pemain ke duabelas, kiat saling membutuhkan
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10. Hubungan dengan suporter di DIY?
Kalau kita punya semboyan satu, satu niat. satu tekad, satu nyali kalau kita
tidak disenggol kita ya tidak warahi mas, kita gak ada masalah.

11. Bagaimana sikap dengan suporter luar?
Kita bersama menjadi suporter tuan rumah yang baik, kita sambut mereka
dengan baik, kitakan suprter kita bukan gank, atau partai, kita tidak punya
musuh, semuanya sama

12. Bagaimana idealnya suporter sepakbola?
Tidak anarkis, tidak jaman mas suporter yang urakan ugal-ugalan, kita sambut
dengan kreatifitas lah.

13. Pada event atau momen apa biasanya teman-teman Paserbumi berkumpul?
Hampir sering kumpul bareng, Alhamdulillah sama seperti korwil-korwil lain,
kalau ada yang nikah kita pasti dateng,

14. Peraaan menjadi suporter?
Seneng tapi juga emosi marah, melihat tim yang kesayangan gak sukses..

15. Tanggapan dalam menanggapi dualisme kepemimipan?
Sepakbola sekarang itu politik, sebaiknya tidak dua orang itu yang memimpin
PSSI. Mbok ya diperhatikan suara suporter

16. Harapan Paserbumi ke depan?
tanah Bantul tetap merah, tetap merah tidak luntur

17. Apabila dapat diukur seberapa militansi anda terhadap Paserbumi?
Gak bisa diukur e mas, intinya merah sejati tertanam dalam jiwa, totalitas
tanpa batas.

Nama : Ftn

Usia : 29

Jabatan : Anggota

Tanggal : 10 Juni 2012

1. Sejak kpan anda bergabung dalam keanggotaan Paserbumi?
sejak tahun kira-kira habis gempa Bantul sekitar 2008.

2. Dari siapa anda mengenal paserbumi?
dari DPP Pajangan, dari temen-temen Pajangan.

3. Apakah adan kenal dengan Paserbumi daerah lain?
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Ya ada.
4. Bagaimana komunikasi dengan Paserbumi daerah lain?

Cuma berkumpul, kalu ada pertandingan kita kumpul di stadion.
5. Hal yang dilakukan setelah menjadi anggota Paserbumi?

Semangat dalam mendukung .
6. Adakah aturan yang mengatur Paserbumi?

Ada, misalnya tidak anarkis.
7. Bagaimana Sikap terhadap aturan?

90 persen sudah bisa manut sama yang atas.
8. Atribut yang digunakan utnuk mendukung tim?

kaos, syal, spanduk,.
9. Apakah yakin dukungan yang anda berikan mampu memberikan kontribusi

terhadap tim?
Ya mampu pasti yakin Persiba menang.

10. Hubungan dengan suporter di DIY?
Kalau sama PSS jadi satu kalau dengan PSIM ada sedikit masalah.

11. Bagaimana sikap dengan suporter luar?
Sudah diatur yang di atas (DPP).

12. Bagaimana idealnya suporter sepakbola?
Semangat dan harus mendukung terus, total.

13. Pada event atau momen apa biasanya teman-teman Paserbumi berkumpul?
Ada, misalnya kumpulan wilayah, kumpulan satu kecamatan, mau buat kaos
atau apalah.

14. Peraaan menjadi suporter?
Bangga dan tidak mau berubah terhadap tim Persiba.

15. Tanggapan dalam menanggapi dualisme kepemimipan?
Pada awalnya yang dibanggakan Paserbumi adalah ketika masuk ISL, dulu
sempat ramai waktu itu, tapi sekarang agak berkurang, karena banyak yang
kecewa.

16. Harapan Paserbumi ke depan?
semakin maju, semakin terkenal dimanapun

17. Apabila dapat diukur seberapa militansi anda terhadap Paserbumi?
100 persen tetap persiba, karena kan saya asli Bantul, tetap akan menjayakan
Bantul.

Nama : Nsr
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Usia : 28

Jabatan : Anggota

Tanggal : 10 Juni 2012

1. Sejak kpan anda bergabung dalam keanggotaan Paserbumi?
sejak tahun sekitar 2008.

2. Dari siapa anda mengenal paserbumi?
dari temen-temen, dari mulut-ke mulut akhirnya ikut nonton, ternyata asyik,
dan akhirnya gabung.

3. Apakah anda juga kenal dengan Paserbumi daerah lain?
Sebagian kenal ketua korwil, yang kenal biasanya yang sering ikut tour.

4. Bagaimana komunikasi dengan Paserbumi daerah lain?
Leawat facebook, kan ada groupnya

5. Hal yang dilakukan setelah menjadi anggota Paserbumi?
Ada pertemuan rutin, kalau diakhir kompetisi ada syukuran, ada juga kegiatan
sosial .

6. Adakah aturan yang mengatur Paserbumi?
Ada, kita harus mempunyai KTA di dalam KTA itu sudah banyak yang ditulis
mas.

7. Bagaimana Sikap terhadap aturan?
Sebagian besar sudah cocok, tapi mungkin masih sedikit yang kurang pas..

8. Atribut yang digunakan utnuk mendukung tim?
merah kaos, syal, banner.

9. Apakah yakin dukungan yang anda berikan mampu memberikan kontribusi
terhadap tim?
Ow Pasti mas.

10. Hubungan dengan suporter di DIY?
Ya mungkin dngan Sleman kita baik-baik saja, tapi kalau di Yogya agak
sedikit renggang.

11. Bagaimana sikap dengan suporter luar?
Kita welcome, misalnya ada yang tamu kita sambut.

12. Bagaimana idealnya suporter sepakbola?
Kita masih terbawa ego masing-masing, saya pengin suporter tidak hanya di
Yogya tapi di Indonesia ada jalinan baik antar suporter sehingga dapat
mendukung Timnas tanpa ada crash.

13. Pada event atau momen apa biasanya teman-teman Paserbumi berkumpul?
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Setiap Persiba mau main ada pertemuan, rapat DPP dan Korwil
14. Peraaan menjadi suporter?

Senang dan bangga mas, kepuasan pribadi mas selain karena mendukung
tanah kelahiran saya, saya juga dapat melihat stadion ini disni.

15. Tanggapan dalam menanggapi dualisme kepemimipan?
Saya gak setuju, pertama seharusnya masuk ke ISL tapi malah ke IPL,
keinginan kami kita jadikan satu lah, kita berharap mereka berdamai, dan
membenahi kompetisi yang carut marut karena melihat Timnas yang buruk.

16. Harapan Paserbumi ke depan?
bisa menjadi suporter teladan, suporter yang atraktif, dan tidak anarkis, tidak
rasis dan dapat menjadi contoh suporter-suporter di Indonesia.

17. Apabila dapat diukur seberapa militansi anda terhadap Paserbumi?
Besar mas, saya tahun 2009, pas 8 besar anak saya lahir umur 2 minggu, saya
pergi 3 hari liat bola ke Malang, itulah mas loyalitas saya.

Nama : Hu

Usia : 18

Jabatan : Anggota

Tanggal : 12 Juni 2012

1. Sejak kapan anda bergabung dalam keanggotaan Paserbumi?
Sejak SD mas.

2. Dari siapa anda mengenal paserbumi?
dari masyarakat, ada juga dari temen-temen.

3. Apakah anda kenal dengan Paserbumi daerah lain?
Kalau satu-persatu mungkin tidak kenal, tapi tahu kalau itu pengurus dari
daerah mana-mana gitu..

4. Bagaimana komunikasi dengan Paserbumi daerah lain?
Kalau di stadion atau di jalan pulang biasanya bareng-bareng biar aman.

5. Hal yang dilakukan setelah menjadi anggota Paserbumi?
Pertama ya nonton waktu pertandingan, ada juga launching, ada juga perayaan
waktu menang kemarin

6. Adakah aturan yang mengatur Paserbumi?
Tidak Ada, semua boleh iktu kok mas.

7. Atribut yang digunakan utnuk mendukung tim?
kaos, syal, spanduk topi,.
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8. Apakah yakin dukungan yang anda berikan mampu memberikan kontribusi
terhadap tim?
Ya saya selalu yakin, sudah terbukti dari kemarin waktu kita juara satu.

9. Hubungan dengan suporter di DIY?
Dari dulu kalau sama kodya kita kurang harmonis, tapi kalau dengan sleman
kita  disambut dengan baik.

10. Bagaimana sikap dengan suporter luar?
dari pihak paserbumi juga memberikan fasilitas, seperti keamanan, konsumsi
kalau distadion ya kita membangun keharmonisan.

11. Bagaimana idealnya suporter sepakbola?
Urusan menang kalah no 2 yang penting kita mendukung tim kita bertanding.

12. Pada event atau momen apa biasanya teman-teman Paserbumi berkumpul?
Kalau malam minggu sering di mess, kalau ada syukuran-syukuran apa

13. Peraaan menjadi suporter?
Bangga, serta demi Persiba saya kan juga fanatik.

14. Tanggapan dalam menanggapi dualisme kepemimipan?
pimpinan PSSI sekarang kan dari IPL, sehingga bagaimanapun manajemn
sudah mengambil keputusan yang terbaik. namun perlu juga diperhatikan
nasib Timnas, banyak pemain Naturalisasi tidak dapat dimainkan.

15. Harapan Paserbumi ke depan?
semakin banyak, pas divisi utama malah ramai, dulu sering menang banyak,
tapi sekrang agak susah.

16. Apabila dapat diukur seberapa militansi anda terhadap Paserbumi? saya
mungkin 40 persen karena saya masih banyak aktivitas, saya pun juga masih
pelajar, ada juga kegiatan lain.

Nama : Dt

Usia : 22

Jabatan : Anggota

Tanggal : 15 Juni 2012

1. Sejak kpan anda bergabung dalam keanggotaan Paserbumi?
Sejak Persiba masuk divisi utama sekita tahun 2007.

2. Dari siapa anda mengenal paserbumi?
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dari temen-temen kan ada banyak yang gabung saya juga ikut.
3. Apakah anda kenal dengan Paserbumi daerah lain?

Dari temen-temen lain, temen sekolah itu ikut di korwil masing-masing
4. Bagaimana komunikasi dengan Paserbumi daerah lain?

Kan ada fanspage nya Paserbumi, nah distu kita share.
5. Hal yang dilakukan setelah menjadi anggota Paserbumi?

Setau saya kalau ada pertandingan kita nonton, kalau diluar ada tour, ada juga
kegiatan sosial kadang donor darah, ke panti asuhan

6. Adakah aturan yang mengatur Paserbumi?
Setau saya tidak ada mas, tapi Secara resmi ada.

7. Bagaimana Sikap terhadap aturan?
Ya itu suatu organisasi pendukung ya seharusnya itu dilakukan secara umum.

8. Atribut yang digunakan utnuk mendukung tim?
kaos, syal, terompet, spanduk ada juga topi.

9. Apakah yakin dukungan yang anda berikan mampu memberikan kontribusi
terhadap tim?
Ya saya suka sepakbola bila menang ada kesenangan atau kepuasan tersendiri.

10. Hubungan dengan suporter di DIY?
Hubungannya baik kok mas.

11. Bagaimana sikap dengan suporter luar?
Ya sama-sama suporter Indonesia kita saling menghormati.

12. Bagaimana idealnya suporter sepakbola?
Kita dukung sepenuhnya, tidak anarkis, boleh fanatik tapi tidak fanatik
sempit.

13. Pada event atau momen apa biasanya teman-teman Paserbumi berkumpul?
Kalau DPP ada rapat rutin,.

14. Peraaan menjadi suporter?
Karena sudah masuk kasta tertinggi saya puas, karena punya klub yang
membuat bangga warga Bantul.

15. Tanggapan dalam menanggapi dualisme kepemimipan?
Semua klub pada liga pada intinya adalah untuk Timnas agar lebih solid,
harapannya semoga kisruhnya hanya ada satu liga saja agar mampu mencetak
Timnas yang kuat.

16. Harapan Paserbumi ke depan?
semakin solid, rasa kekeluargaan tinggi, menghormati semua suporter di
Indonesia

17. Apabila dapat diukur seberapa militansi anda terhadap Paserbumi?
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Ibaratnya kuku, meskipun dipotong tetap tumbuh, saya tetap akan mendukung
Persiba mas. Comment [c94]: Kepercayaan
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Lampiran 4

Daftar Pengurus DPP Paserbumi 2010-2013

No Nama Jabatan
1 Hanung Raharjo, ST Lurah
2 Edmudikto, ST Wakil Lurah
3 Paryanto Carik
4 Samekto Kaur Kesra
5 Sugiyarta (Pendi) Wakil Kaur Kesra
6 Kuncoro Kaur Bala
7 Agus Kagol Wakil Kaur Bala
8 Jumirin/Kerek Kaur Pengayoman
9 Kayadi Wakil Kaur Pengayoman
10 Pangky Damar Kencana ST Bendahara
11 Eni Kriswandari Bendahara
12 John Hendrix Divisi Kreasi Seni
13 Minyak Divisi Kreasi Seni
14 Fuad Divisi Kreasi Seni
15 Kiyer Divisi Kreasi Seni
16 Hasetiyoto (Teti) Divisi Jasmani Rohani
17 Heri Divisi Jasmani Rohani
18 Tegawati Divisi Peranan Wanita
19 Amel Divisi Peranan Wanita
20 Akid Divisi Wadyabala Manca
21 Ompong (Ito Sumardi) Divisi Wadyabala Manca
22 Gepeng Divisi Wadyabala Manca
23 Jupita Divisi Wadyabala Manca
24 Ponco Divisi Wadyabala Manca
25 Ganjar Divisi Wadyabala Manca
26 Ebe Divisi Wadyabala Manca
27 Sunu Divisi Wadyabala Manca
28 Wahyudi (Ndok) Divisi Wadya Bala
29 Dodi Purnama Divisi Wadya Bala

http://www.facebook.com/profile.php?id=1768692405
http://www.facebook.com/carik.paserbumi
http://carik.in/
http://www.facebook.com/profile.php?id=100000756111487
http://www.facebook.com/profile.php?id=100001618751917
http://www.facebook.com/profile.php?id=100001097209172
http://www.facebook.com/profile.php?id=1744858683
http://www.facebook.com/profile.php?id=100001311262499
http://www.facebook.com/profile.php?id=100001161400256
http://www.facebook.com/profile.php?id=100000496063699
http://www.facebook.com/ega.sekar
http://www.facebook.com/profile.php?id=100000505674518
http://www.facebook.com/profile.php?id=100000386911500
http://www.facebook.com/profile.php?id=100000205364750
http://www.facebook.com/Ganjar.Dagen
http://www.facebook.com/profile.php?id=100000148507211


126

No Nama Jabatan
30 Wahyu Divisi Wadya Bala
31 Samseng Divisi Wadya Bala
32 Tommy Divisi Wadya Bala
33 Beni Divisi Wadya Bala
34 Purwanto Divisi Wadya Bala
35 Agung Basuki Divisi Wadya Bala
36 Kasut Divisi Wadya Bala
37 Ando Divisi Wadya Bala
38 Santoso Divisi Wadya Bala
39 Wira Divisi Jogoboyo
40 Darmanto Divisi Advokasi
41 Sumaji Divisi Advokasi
42 Aris Divisi Advokasi
43 Adip Divisi Usaha Dana
44 Tulus Divisi Usaha Dana
45 Nina Divisi Usaha Dana
46 Nurul Divisi Usaha Dana
47 Joko Divisi Usaha Dana
48 Sugeng M Divisi Usaha Dana
49 Yan Arief Divisi Media
50 Agus Anfil Divisi Media
51 Haryadi Divisi Sekretariat
52 Umarudin Divisi Sekretariat
53 Norma Divisi Sekretariat
54 Edi Irwanto (Edi Sanden) Divisi Litbang

(Diakses dari Paserbumi.com official resmi Paserbumi via CyberSpace)

http://www.facebook.com/profile.php?id=100001323709371
http://www.facebook.com/profile.php?id=100000763985274
http://www.facebook.com/profile.php?id=100000155524316
http://www.facebook.com/home.php
http://www.facebook.com/nina.l.persiba
http://www.facebook.com/profile.php?id=100000635247184
http://www.facebook.com/yanarief
http://postr.yanrf.com/
http://www.facebook.com/profile.php?id=1360197721
http://www.facebook.com/profile.php?id=100000479393015
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Lampiran 5
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Lampiran 6

Daftar Bregodo

No Nama Bregodo Alamat Korwil
1 Anarki Kintelan Sumbermulyo Bambanglipuro Bambanglipuro
2 Casper Pete Mulyodadi Bambanglipuro Bantul Bambanglipuro
3 Football Love’s Tingas Cepoko Sumbermulyo Bali Bambanglipuro

4 The “Gan-
Wongen” Ganjuran Sumbermulyo Bambanglipuro Bambanglipuro

5 Aiya Pugeran Jambidan Banguntapan Banguntapan
6 Batas Kota Donoloyo Tamanan Banguntapan Banguntapan
7 Gobasta Kragilan Tamanan Banguntapan Bantul Banguntapan
8 Jago Abang Botokenceng Wirokerten Banguntapan Banguntapan
9 Mblegedrex Tamanan Wetan Tamanan Banguntapan Banguntapan
10 Mendo Racing Bumen Wetan Baturetno Banguntapan Banguntapan
11 New Jagal Setan Jambidan Kidul Banguntapan Bantul Banguntapan
12 Paserbumi Sabang Ketandan Banguntapan Bantul Banguntapan
13 Red Matador Grojogan Tamanan Banguntapan Bantul Banguntapan
14 Saitonirojim Kepuh Wetan Wirokerten Banguntapan Banguntapan
15 Tawon Endas Sampangan Wirokerten Baguntapan Banguntapan
16 The Rambo Bintaran Jambidan Banguntapan Banguntapan
17 Gladiator Neco Sabdodadi Bantul Bantul Kota
18 Panser Kota Melikan Lor Bantul Bantul Kota
19 Salemba Keyongan Sabdodadi Bantul Bantul Kota
20 Sniper Teruman Bantul Bantul Kota
21 The Brandal Sumuran Palbapang Bantul Bantul Kota
22 Banaspati Sendangsari Terong Dlingo Bantul Dlingo
23 Benteng Timur Pokoh I Dlingo, Dlingo Bantul Dlingo
24 Brantas Ngunut Temuwuh Dlingo Bantul Dlingo
25 Cemoro Sewu Seropan Muntuk Dlingo Bantul Dlingo
26 Codod Dodogan Jatimulyo Dlingo Dlingo
27 Keparat Pakis Dlingo Bantul Dlingo

28 New Ibliest
Timoer Nglampengan Temuwuh Dlingo Dlingo

29 Prajurit Timur Klepu Temuwuh Dlingo Bantul Dlingo
30 Red Emporer Terong Dlingo Bantul Dlingo
31 Taman Langit Dlingo Dlingo
32 Bhuto Abang Giriloyo Wukirsari Imogiri Bantul Imogiri
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33 Blangkon Wukirsari Imogiri Bantul Imogiri
34 JBM Karangtalun Imogiri Bantul Imogiri
35 Jokoribut Gejayan Girirejo Imogiri Bantul Imogiri
36 Mas Kanjeng Minggiran Imogiri Bantul Imogiri
37 The Predator Cebolan Imogiri Bantul Imogiri
38 Bantul holic Jetis Patalan Jetis Bantul Jetis
39 Brangas Jl Paris Km 14,5 Gaduh Patalan Jetis Jetis
40 Condromowo Ponggok I Trimulyo Jetis Bantul Jetis
41 Condromowo Patalan Jetis Bantul Jetis
42 Diablos Gadungan Jetis Bantul Jetis
43 FBR Denokan Trimulyo Jetis Bantul Jetis
44 Gajah Barong Jl Imogiri Barat Barongan Jetis Bantul Jetis

45 Kamikaze Jl. Imogiri Timur Karangsemut
Trimulyo Jetis

46 Kucing Garong Bungas Sumberagung Jetis Bantul Jetis
47 Kyai Kateg Kategan Jetis Bantul Jetis
48 Lombok Abank Medelan Sumberagung Jetis Jetis
49 Malaikat Cinta Jogahan Canden Jetis Bantul Jetis
50 Mbah Jenggot Banyudono Canden Jetis Bantul Jetis
51 Monster Balls Kiringan Canden Jetis Bantul Jetis
52 North Tanjung Tanjung Lor Patalan Jetis Bantul Jetis
53 Rampoxx Ponggok Pande Trimulyo Jetis Bantul Jetis
54 Red Eagle Beji Sumberagung Jetis Bantul Jetis
55 Sugali Bulus Kulon Sumberagung Jetis Bantul Jetis
56 Watu Gagax Sindet Trimulyo Jetis Bantul Jetis
57 SEROTAN Tegalkenongo Tirtonirmolo Kasihan Kasihan
58 Anarkiz Kretek Kretek
59 Bocor Alus Depok Kretek Kretek
60 Jaratan Kidul Busuran Donotirto Kretek Bantul Kretek
61 Kuda Jingkrak Parangtritis Kretek Kretek
62 Leader Of Sky Parangtritis Kretek Kretek
63 Ngempoze Kretek Kretek
64 Bangsat Banaran Nomporejo Galur Kulonprogo Kulonprogo
65 Bukit Menoreh Sangon Kadirejo Kokap Kylonprogo Kulonprogo
66 Deandles Kulonprogo Kulonprogo
67 Koro Welang Clereng Pengasih Kulonprogo Kulonprogo
68 Pasoekan tempur sidorejo lendah kulon progo Kulonprogo
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69 Pasukan Jihad Bendungan Wates Kulonprogo Kulonprogo
70 Serdadu Barat Sukoreno Sentolo Kulonprogo Kulonprogo
71 Singoringut Kulonprogo Kulonprogo
72 Sultan Agung Galur Kulonprogo Kulonprogo
73 Sultan Agung Ngentakrejo Lendah Kulonprogo Kulonprogo
74 Iblis Abang Dodobong Sendangsari Pajangan Pajangan
75 Ketapel Merah Guo Triwidadi Pajangan Bantul Pajangan
76 Palang Merah Kadireso Triwidadi Pajangan Bantul Pajangan
77 Qithmir Support Serut Sendangsari Pajangan Bantul Pajangan
78 Samber Bledeg Kalibogor Sendangsari Pajangan Bantul Pajangan
79 Tengkorak Abang Jogonandan Triwidadi Pajangan Pajangan
80 Batarakala Bogem Caturharjo Pandak Bantul Pandak
81 Batman Tirto Triharjo Pandak Pandak
82 Blok M Pijenen Wijirejo Pandak Bantul Pandak
83 Bojong Kenyot 67 Klebakan Gilangharjo Pandak Bantul Pandak
84 Canibal Glutungkidul Caturharjo Pandak Bantul Pandak
85 Dewo Rengko Kadekrowo Pandak Bantul Pandak
86 Galeh Gunungjati Jaten Triharjo Pandak Bantul Pandak
87 Jagad Kidoel Tegal Sempu Pandak Bantul Pandak

88 Kalah Bondo
Menang Dupo Jodog Gilangharjo Pandak Bantul Pandak

89 Laskar Pinggiran Ngablak Wijirejo Pandak Bantul Pandak
90 Mayangkara Siyangan Triharjo Pandak Bantul Pandak
91 New Nyomodipati Gesikan Wijirejo Pandak Pandak
92 Nyie Bei Ngabean Triharjo Pandak Pandak
93 Ompol Dewo Ngaran Gilangharjo Pandak Bantul Pandak
94 Rengat Butho Jigudan Triharjo Pandak Pandak
95 Semarmendhen Dagen Gilangharjo Pandak Bantul Pandak
96 Sorogotho Bayundono Pandak Pandak
97 The Red Holic Karanggede Gilangharjo Pandak Bantul Pandak
98 The Red Mummy Banyuurip Caturharjo Pandak Bantul Pandak
99 Thoec Jieank Gunting Gilangharjo Pandak Bantul Pandak
100XPDC Komplek Asrama SMKN I Pandak Pandak
101Bastard Piyungan Piyungan
102Bolo Sewu Miri Sewu Kaligatuk Srimulyo Pyg Piyungan

103Kamikaze
Piyungan Banyakan 1 Sitimulyo Piyungan Bantul Piyungan
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104PB Kradenan Kradenan Srimulyo Piiyungan Bantul Piyungan
105Sultan Somokaton sitimulyo piyungan bantul Piyungan

106Bared Super
Mabol Karet Pleret Bantul Pleret

107Bekisar Merah Dahomo Segoroyoso Pleret Bantul Pleret
108Belik Kawali Depok Wonolelo Pleret Bantul Pleret
109Benteng Segoro Segoroyoso II Segoroyoso Pleret Bantul Pleret
110De Gazza Sareyan Wonokromo Pleret Bantul Pleret
111Joko Samudro Trukan Segoroyoso Pleret Bantul Pleret
112Sembrani Karanggayam Segoroyoso Pleret Pleret
113Sock Pasar Onderdil Kanggotan Lor Pleret Pleret
114TKP-TKO Sanan Bawuran Pleret Bantul Pleret
115Watu Kosek Bawuran I Bawuran Pleret Bantul Pleret
116Bafana Panjang Panjangrejo Pundong Bantul Pundong
117Da’jal Pundong Srihardono Pundong Bantul Pundong
118Devil Seloharjo Pundong Bantul Pundong
119Hell Angel Wuru Pangjangrejo Pundong Bantul Pundong
120Oemar Bakrie Dukuh Seloharjo Pundong Bantul Pundong
121Setan Alas Nglembu Pundong Bantul Pundong
122Super Iblis Kantongan Pundong Bantul Pundong
123The Agni Thunder Kembangkerep Pundong Bantul Pundong

124Bintang Selatan Pucanganom Murtigading Sanden
Bantul Sanden

125Black Soldier Klangon Gadingsari Sanden Bantul Sanden
126Bockid Soge Sanden Srigading Sanden Bantul Sanden
127Buto Perot Kenteng Gadingsari Sanden Bantul Sanden

128Kampoeng
Bongos Bongos Gadingsari Sanden Bantul Sanden

129Militan 1967 Bongos Wetan Dukuh 7 Sanden Sanden
130Red Devil Kadikoro Gadingsari Sanden Bantul Sanden
131Alboem Karangasem Sedayu Bantul Sedayu
132Badranaya Sedayu Sedayu
133Bara CP Jalan Wates Km 10 Sedayu Bantul Sedayu
134Bodronoyo Jambon/Tonalan Argosari Sedayu Sedayu

135Garis Keras Zona
Merah Kaliurang Argomulyo Sedayu Bantul Sedayu

136Kali Kontheng Bakal Dukuh Argodadi Sedayu Bantul Sedayu
137Never die Jalan Wates Km 14 Sedayu Klangon Sedayu
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138Pastara Sundi Kidul Argorejo Sedayu Bantul Sedayu
139Pespa Argomulyo Sedayu Bantul Sedayu

140
Red’z Zxull
(Tengkorak
Merah)

Gayam Argosari Sedayu Bantul Sedayu

141Balong Abang Balong Timbulharjo Sewon Bantul Sewon

142Bomber
d”Brandalz 1967 Bandung Kulon Pendowoharjo Sewon Sewon

143Demange Pulutan Pulutan Pendowoharjo Sewon Bantul Sewon
144Loro Djiwo Jetak Rt 01Bangunharjo Sewon Bantul Sewon
145Macan Braok Cabeyan Panggungharjo Sewon Sewon

146New Segoro
Kidoel Jl. Parangtritis km 8,2 Sewon Sewon

147Randu Alas Kersan Timbulharjo Sewon Bantul Sewon
148Sanggar Suloyo Sewon Kidul Timbulharjo Sewon Sewon
149Jaran Goyang Godekan Trimurti Srandakan Bantul Srandakan
150Jasel Militan Gunugsaren Kidul Srandakan Srandakan

151Laskar Pamor
Sultan Agung Srandakan Srandakan

152Linpack Talkondo Poncosari Srandakan Bantul Srandakan
153Mahabharata Celan Trumurti Srandakan Srandakan
154Manuk Bingung Nengahan Trimurti Srandakan Srandakan
155Red Vodka Polosiyo Poncosari Srandakan Bantul Srandakan
156Semut Progo Singgelo Poncosari Srandakan Bantul Srandakan
157Spongbob Sambeng Poncosari Srandakan Bantul Srandakan
158Tawon Mobal Lopati Srandakan Bantul Srandakan

(Diakses dari Paserbumi.com official resmi Paserbumi via CyberSpace)
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