
Transkip Wawancara 

Narasumber 1 

Tanggal Wawancara : 18 Desember 2017 

Pukul   : 11.00-13.00 WIB 

Tempat  : Rumah Bapak Muhammad Fuad 

 

Identitas Narasumber 1 

Nama   : Muhammad Fuad 

Umur   : 34 tahun 

Jenis Kelamin  : Laki-laki 

Pendidikan terakhir : SLTA 

Pekerjaan  : Perangkat Desa 

Status Pengurus : Ketua Persebra (2015-2020) 

 

Hasil Wawancara 

1. Bagaimana sejarah singkat tentang lapangan sepak bola yang ada di Desa 

Brangsong ? 

+ Sejak dibentuk organisasi klub, mulai dibahas pengadaan 

lapangan sepak bola. Diadakanlah rapat pengurus untuk membahas 

peraturan organisasi klub dan mencari solusi pengadaan lapangan sepak 

bola, karena pada waktu itu belum mempunyai lapangan sendiri. 

Dibuatlah proposal pengadaan lapangan sepak bola untuk nantinya 

diajukan ke pihak desa. Dari hal itu, pihak desa menyetujui akan adanya 

hal ini dengan memberikan sebagian tanah desa untuk dijadikan lapangan 

sepak bola. Pada waktu itu, kondisi lapangan masih area persawahan. 

Dengan proses panjang pengadaan lapangan, mulai dari pengurugan 

sawah, perumputan, pemasangan mistar gawang, sampai dengan jadinya 

memakan waktu yang cukup lama. Lapangan sepak bola itu sendiri 

sendiri selesai dan mulai dipergunakan sekitar tahun 1990. 



2. Bagaimana status kepemilikan lapangan sepak bola yang ada di Desa 

Brangsong yang menjadi kandang dari klub sepak bola Persebra ? 

+ Tanah milik Pemerintah Desa Brangsong 

3. Apa arti/kepanjangan dari Persebra, dan kapan berdirinya klub Persebra 

tersebut ? 

+ Persebra adalah Persatuan Sepak Bola Brangsong. Wah, 

mengenai kapan berdirinya tidak ada catatan yang pasti. Soalnya 

dulu belum ada pembukuan. Tp, setahu saya yang menurut 

sesepuh-sesepuh bahwa Persebra berdiri sekitar tahun 1985. 

4. Sejarah singkat tentang klub Persebra ? 

+ Pada waktu itu, sepak bola masih menggunakan tempat seadanya 

baik berada di pekarangan rumah, area persawahan, dan tempat-

tempat lapang lainnya. Dari sini mulai terpikirkan untuk 

mempunyai lapangan sendiri yang kemudian mempunyai klub 

sepak bola amatir sendiri. Dari perkumpulan itu dibentuklah 

sebuah klub amatir yang bernama Persebra (Persatuan Sepak Bola 

Desa Brangsong) dengan struktur organisasinya dan mulai mencari 

tempat latihan atau lapangan yang layak untuk sebuah klub amatir. 

5. Alamat kesekretariatan Persebra, dan sumber keuangan Persebra ? 

+ Desa Brangsong, Jl. Sentono RT 11 RW 04. Dari pemasukan 

anggota klub Persebra dan dari pemasukan penyewaan. 

6. Sejak kapan Persebra menggunakan lapangan tersebut menjadi 

kandangnya ? 

+ Ya sejak lapangan itu jadi dan bisa dipergunakan, sekitar tahun 

1990. 

7. Bagaimana akad/kesepakatan antara Persebra dengan pihak desa selaku 

pemilik lapangan ? 

+ Persebra memiliki hak pakai, pengelolaan lapangan diserahkan 

kepada Persebra. 

 



8. Apakah ada batasan waktu klub Persebra dalam menggunakan lapangan 

tersebut ? 

+ Tidak ada batasan pasti, dengan catatan jikalau pihak desa 

memerlukan kembali tanah tersebut. Pihak Persebra harus siap 

sedia untuk merelakan lapangan tersebut. 

9. Apakah Persebra mempunyai wewenang lain dalam penggunaan lapangan 

tersebut ? 

+ Dalam hal pengelolaannya, sepenuhnya diserahkan kepada 

Persebra. 

10. Telah diketahui bahwa saat ini Persebra telah menyewakan lapangan 

tersebut ke klub sepak bola lainnya, apakah pihak desa mengetahui atau 

bahkan menyetujui dalam persewaannya ? 

+ Iya, jelas mengetahui kalau lapangan tersebut dipersewakan. 

Tapi, tidak mengetahui secara detailnya. 

11. Ketika Persebra menyewakan ke klub lain, apakah ada bagi hasil antara 

pihak Persebra dengan pihak desa ? 

+ Tidak ada. 

12. Bagaimana akad/kesepakatan antara Persebra dengan pihak klub penyewa 

? 

+ Kesepakatan Sewa Tahunan yang ketentuan-ketentuannya telah 

diatur. 

13. Apakah ada batasan waktu klub penyewa tersebut dalam penyewaannya ? 

+ Tidak ada. Selama pihak penyewa mampu, ya monggo jika ingin 

melanjutkan sewanya. 

14. Apakah bisa Persebra memutuskan kontrak sewa kepada klub penyewa ? 

+ Memutuskan sepihak, bisa. Karena sudah diatur dalam 

ketentuannya. Tentunya dikasih rambu-rambu dalu. 

15. Uang sewa tersebut nanti masuknya kemana dan untuk keperluan apa ? 

+ Masuk pada Kas Persebra. Ya untuk keperluan dan kepentingan 

berkaitan dengan perawatan lapangan. 



16. Apakah ada syarat dan ketentuan-ketentuan yang mengatur penyewaan ini, 

lalu bagaimana syarat dan ketentuan-ketentuan tersebut ? 

+ Jelas ada. Wah, jika dijelaskan banyak sekali itu mas. 

17. Bagaimana praktek Persebra dalam penggunaan lapangan tersebut, adakah 

kendala/masalah dalam praktek sehari-harinya ? 

+ Dalam urusan dengan pihak Desa. Selama ini, Alhamdulillah 

aman-aman saja mas. 

18. Bagaimana praktek klub penyewa dalam penyewaan lapangan tersebut, 

adakah kendala/masalah dalam praktek sehari-harinya ? 

+ Kendala pasti ada. Tapi, selama ini Alhamdulillah lancar jaya. 

19. Jikalau pihak desa selaku pemilik tanah lapangan tersebut meminta 

kembali tanah lapangan tersebut. Bagaimana nanti pengurusan dan 

kejelasan klub-klub yang menggunakan lapangan tersebut ? 

+ Sudah diatur dengan jelas dalam aturan sewanya. 

20. Jikalau pihak desa selaku pemilik tanah lapangan tersebut meminta 

kembali tanah lapangan tersebut. Bagaimana nanti tanggung jawab 

Persebra selaku klub yang menyewakan kepada klub-klub yang menyewa 

lapangan tersebut ? 

+ Pihak Persebra akan mengganti rugi uang sewa klub penyewa 

tersebut. 

 

  



Transkip Wawancara 

Narasumber 2 

Tanggal Wawancara : 18 Desember 2017 

Pukul   : 13.00-15.00 WIB 

Tempat  : Rumah Bapak Muhammad Abduh 

 

Identitas Narasumber 2 

Nama   : Muhammad Abduh 

Umur   : 32 tahun 

Jenis Kelamin  : Laki-laki 

Pendidikan terakhir : SLTA 

Pekerjaan  : Wiraswasta 

Status Pengurus : Bendahara (2017-2022) 

 

Hasil Wawancara 

1. Sejak kapan PS. Kumpul Rejo menggunakan lapangan untuk disewa ? 

+ Klub sepak bola kami adalah yang paling lama menyewa 

lapangan Brangsong. Tapi, tidak ada catatan pasti, ya kira-kira 

sekitar tahun 2000. 

2. Bagaimana akad/kesepakatan antara pihak Persebra dengan pihak anda 

sebagai penyewa ? 

+ Kesepakatan Sewa Tahunan yang ketentuan-ketentuannya telah 

diatur. 

3. Berapakah lamanya satu periodesasi sewanya ? 

+ Satu kali sewa adalah satu tahun. 

4. Bolehkah memperpanjang kontrak ? adakah batasan maksimal periode 

kontraknya ? 

+ Boleh, malah dari Persebra kalau bisa menyewa terus. Ya selama 

dari kita sebagai klub penyewa mampu, ya dipersilahkan. 



5. Apakah dijelaskan wewenang dan kewajiban ataupun ketentuan-ketentuan 

dari yang menyewakan kepada penyewa ? 

+ Iya jelas. Semua ketentuannya dijelaskan. 

6. Apakah bisa Persebra memutuskan kontrak sewa kepada klub penyewa 

secara sepihak ? 

+ Bisa, itu ada dalam ketentuannya. Dari kami sebagai klub 

penyewa juga memakluminya. 

7. Bagaimana praktek sewa dalam penggunaan lapangan tersebut, adakah 

kendala/masalah dalam praktek sehari-harinya ? 

+ Kendala pasti ada, tapi sedikit dan tidak begitu bermasalah bagi 

kami sebagai klub penyewa. Itupun juga untuk kebaikan bersama. 

8. Apakah diketahui bahwa tanah lapangan tersebut bukan tanah milik 

Persebra ? kalau tahu, gimana pendapat anda tentang masalah tersebut ? 

+ Iya, tahu. Ya itu urusan Persebra dengan Pihak Desa, kami tidak 

mau ikut campur. 

9. Jikalau pihak desa selaku pemilik tanah lapangan tersebut meminta 

kembali tanah lapangan tersebut. Bagaimana nanti pengurusan dan 

kejelasan klub-klub yang menggunakan lapangan tersebut, termasuk anda 

sebagai salah satu klub penyewa ? 

+ Semua sudah diatur dalam ketentuan awalnya. Dan kami bisa 

menerimanya. 

10. Apakah ada tanggung jawab dari Persebra selaku pihak yang menyewakan 

? 

+ Iya, ada. Mereka akan menanggung pengembalian uang sewa. 

 

 

  



PS. Sarirejo 

 

 

 

 

 

Salah satu sudut lapangan saat latihan 

 

  



PS. Kumpulrejo 

 

 

PS. Harapan Mulya 

 

 



Persebra 

 

 

Salah satu sudut lapangan 

 

 

 

  



Proses Wawancara dengan Narasumber (Pengurus Persebra) 

   

 

Proses Wawancara dengan Narasumber (Pengurus PS. Kumpul Rejo) 

 



  



  



  



  



  



  


