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Darah, Keringat, dan Harapan Ambon
untuk Macan Kemayoran
13 tahun menjadi Jakmania, almarhum Ambon mendambakan
Persija angkat piala liga.

IDAK ada keraguan sedikit pun di kepala Harunal Rasyid Lestaluhu

alias Ambon, Jumat (04/11/16) malam, saat memutuskan

berangkat ke Solo untuk menyaksikan laga Persija Jakarta melawan

Persib Bandung. Padahal Nilam, kekasihnya, sempat bersikeras

melarangnya.

Nilam dan Ambon adalah pasangan Jakmania dari Kalimalang.

Keduanya saling mengikat erat perasaan sejak tiga setengah tahun lalu.

Mereka berencana menikah tahun depan.

Selama berpacaran, duo sejoli itu aktif mengikuti kegiatan-kegiatan

Jakmania, khususnya di Kalimalang, dan selalu bersama-sama

menggunakan atribut Persija, serta menyanyikan yel-yel dukungan di

dalam stadion.

Namun tidak saat Persija melawan Persib di Stadion Manahan Solo,

Sabtu (05/11/16) lalu. Itu adalah hal yang janggal bagi Nilam.

T

Ambon dan Nilam mengabadikan momen mesranya lewat selÛe. (Credit Foto: Nilam)
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“Biasanya kita kalau tour selalu berdua,” kata perempuan asal Jogja

itu.

Semula, Nilam dan Ambon memang berencana berangkat ke Solo

bersama. Tetapi karena Nilam ada urusan keluarga, Ambon menyuruh

kekasihnya itu tidak ikut berangkat. Lelaki berusia 30 tahun tersebut

lalu memutuskan pergi sendiri.

Atas keputusan tersebut, Nilam tidak terima begitu saja. Ia melarang

Ambon sebab itu bukan hal biasa. Ia tidak mau membiarkannya

mengikuti tour Jakmania seorang diri.

Terlebih lagi, lelaki berdarah Maluku itu juga melakukan hal yang

aneh: meminjam tas berlogo Persija milik Nilam. Padahal Ambon

punya tas sendiri, dan tas kekasihnya itu agak robek. Namun Ambon

tetap meminjamnya.

“Dari situ saya udah ragu, ikhlas gak ikhlas membiarkan dia berangkat

sendiri,” Nilam mengenang.

Ia juga berusaha menghentikan tekad Ambon dengan cerita teman

Jakmania lainnya yang tidak berangkat atas permintaan pacarnya.

Namun, loyalitas dan sifat keras kepala di diri Ambon membuat Nilam

mengalah demi menghindari pertengkaran.

“Ini kan lawan Persib. Ini udah aku tunggu-tunggu sejak lama,” kata

Nilam menirukan perkataan Ambon.

Di mata Nilam, Ambon memang memiliki kesetiaan dan kepedulian

tinggi terhadap apapun yang dicintai. Dengan pendirian keras dalam

hatinya, keinginan Ambon untuk menonton Persija jadi tidak bisa

terbendung.

Ambon berangkat bersama Jakmania Kalimalang pada Jumat

(04/11/16) malam. Ia, meninggalkan Nilam sejauh lebih dari 500

kilometer demi mendukung tim asuhan Muhammad Zein Alhadad di

Solo.

Terbiasa menjalani hari bersama-sama, Nilam mengaku tidak bisa tidur

selama tiga hari sejak saat itu. Ia tidak membiarkan matanya benar-

benar terpejam karena kekhawatirannya pada Ambon.

Minggu (06/11/16) siang, sehari setelah menyaksikan laga Persija

melawan Persib yang berakhir imbang 0–0, Ambon kembali ke Jakarta.



Sialnya, perjalanan pulang Ambon mendapat kendala.

Bus yang ia tumpangi bersama Jakmania Kalimalang mengalami hujan

timpukan batu dari sekumpulan massa ketika melewati tol. Sebagai

Jakmania senior, Ambon menenangkan teman-temannya agar tidak

terpancing emosi.

Tetapi serangan demi serangan kian membabi buta. Puncaknya, di Tol

Palimanan, Ambon tidak bisa lagi mengamankan kondisi. Ia meminta

salah satu rekannya, untuk tetap memastikan jangan sampai ada

anggota yang tertinggal bila harus keluar dari bus. Kericuhan dengan

massa yang menggenggam balok, mengacungkan senjata tajam, dan

mengangkat senapan angin pun tak dapat terhindar.

Ambon mendapat serangan dari massa yang kesetanan. Aparat

keamanan saat itu tidak membawa banyak personil dan tanpa

peralatan pemecah kerumunan seperti gas air mata. Alhasil, polisi

tidak berbuat banyak. Tidak ada tersangka yang diamankan dalam

kejadian itu.

“Polisi mau nangkep, polisinya mati nantinya. Saya di tengah-tengah,

kalau nangkep orang, mati sayanya. Saya cuma misah aja,” kata

Kapolsek Gempol, Cirebon, Komisaris Polisi (Kompol) Yana Mulyana.

Akhirnya, Ambon meregang nyawa di usia 30 tahun, setelah kepalanya

terkena hantaman benda keras dari seseorang yang berasal dari

kerumunan massa tidak bertanggung jawab.

Komitmen setia pada Jakmania

Ambon adalah anggota aktif Jakmania Kalimalang sejak 13 tahun lalu.

Di mata teman-temannya, ia terkenal sebagai pria yang kerap

menggunakan celana pendek. Pribadinya serius, juga pemalu. Ia

berkemauan keras ingin memajukan The Jak Kalimalang dengan

membantu setiap kegiatan, salah satunya menggelar nonton bareng

(nobar).

“Untuk Jakmania Kalimalang, gua siap,” kata Ketua Kordinator Wilayah

(Korwil) Jak Kalimalang, Komenk, menirukan gaya bicara Ambon.

Ambon menjadi pendukung Persija sejak berusia 17 tahun, tepatnya

pada tahun 2003. Tahun ini, Ambon mendapat amanat jadi Ketua

Panitia perayaan hari jadi Jak Mania Kalimalang yang ke 17, 24

November mendatang.



Komenk mengatakan, semula Ambon tidak percaya diri untuk

menerima amanat tersebut. Namun setelah Komenk meyakinkannya,

ia akhirnya siap.

Ambon kemudian menyiapkan sejumlah agenda, di antaranya

santunan dan pentas musik yang rencananya berlangsung di salah satu

universitas swasta Jakarta, 4 Desember mendatang.

Menurut Komenk, persiapannya sudah di atas 50 persen. Namun

kemungkinan batal, demi menghayati momen berkabung atas musibah

yang menimpa organisasinya.

Di organisasi, kedewasaan dan keseriusan di diri Ambon kerap menjadi

pengendali bila terjadi pro-kontra terhadap keputusan pemimpin. Ia

selalu mengingatkan para anggota Jak Kalimalang agar tetap setia dan

berada di bawah garis komando, apapun yang terjadi.

“Lu boleh kecewa sama organisasi, tapi jangan pernah lu jadi

pembangkang. Kita boleh kecewa, tetapi tetap di jalur. Kita jangan jadi

kacang lupa kulitnya,” kata Komenk, mengikuti perkataan Ambon

kepada para anggotanya.

Itulah hal yang paling Komenk ingat. Ia menambahkan, loyalitas

Ambon tidak perlu diragukan lagi, bahkan tidak perlu dipertanyakan.

“Tanggung jawab, komitmen, walaupun kerap bersebrangan

(pendapat), dia tetap berada di garis komando. Itu yang saya suka dari

dia,” Komenk menegaskan.

Menantikan Persija raih juara

Bertahun-tahun mendalami Persija, Ambon kerap berbicara mengenai

taktik tim Macan Kemayoran. Pria yang memiliki hubungan darah

dengan pemain Persija Ramdani Lestaluhu itu, tidak jarang

menyampaikan pendapat mengenai kekurangan dan kelebihan strategi

tim Persija kepada sesama anggota.

Hasratnya begitu tinggi. Komenk mewajarkan hal itu sebab Persija

mengangkat piala liga terakhir kali pada tahun 2001, dan saat itu

Ambon belum menjadi anggota Jak Kalimalang.

“Dia ingin merasakan Persija mendapat gelar juara liga,” Komenk

mengatakan.



Lama menjadi seorang Jakmania, Ambon juga tidak bisa mengabaikan

sengitnya rivalitas suporter yang kerap terjadi di sepakbola nasional.

Komenk mengungkapkan, Ambon yang dikenal sebagai seorang

pemberani, sebetulnya menginginkan kedamaian.

“Dia ingin berdamai, yang penting kita tidak diganggu. Karena, damai

itu indah kan, ya,” tutur Komenk.

***

Ambon saat ini memang sudah tiada. Namun, spiritnya abadi dalam

kepala para anggota Jakmania Kalimalang dan dalam ingatan Nilam.

Bahkan, jiwa Ambon barangkali pepat dalam tas Nilam yang

dipakainya sebelum menghembuskan nafas terakhir.

Tenang di surga, Ambon! Kelak kau pasti melihat Persija merajai liga

Indonesia!


