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BAB III 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum PSSI 

1. Sejarah PSSI 

a. Awal Mula Berdirinya PSSI 

PSSI (Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia) yang dibentuk 19 

April 1930 di Yogyakarta. Sebagai organisasi olahraga yang dilahirkan di 

zaman penjajahan belanda, kelahiran PSSI bertepatan terkait dengan 

kegiatan politik menentang penjajahan. Jika meneliti dan menganalisa 

saat- saat sebelum, selama dan sesudah kelahirannya, sampai 5 tahun pasca 

Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, jelas sekali bahwa PSSI lahir, 

karena dibidani politisi bangsa yang baik secara langsung maupun tidak, 

menentang penjajahan dengan strategi menyemai benih - benih 

nasionalisme di dada pemuda-pemuda Indonesia.99 

PSSI didirikan oleh seorang insinyur sipil bernama Soeratin 

Sosrosoegondo. Beliau menyelesaikan pendidikannya di Sekolah Teknik 

Tinggi di Heckelenburg, Jerman pada tahun 1927 dan kembali ke tanah air 

pada tahun 1928. Ketika kembali ke tanah air Soeratin bekerja pada sebuah 

perusahaan bangunan Belanda "Sizten en Lausada" yang berpusat di 

Yogyakarta. Disana ia merupakan satu - satunya orang Indonesia yang 

duduk dalam jajaran petinggi perusahaan konstruksi yang besar itu. Akan 

                                                             
       99 PSSI, Sejarah PSSI, http://www.pssi.or.id/dev/page/detail/5/Sejarah-PSSI, diakses pada 
tanggal 11 Juni 2017. 
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tetapi, didorong oleh jiwa nasionalis yang tinggi Soeratin mundur dari 

perusahaan tersebut. Setelah berhenti dari "Sizten en Lausada" ia lebih 

banyak aktif di bidang pergerakan, dan sebagai seorang pemuda yang 

gemar bermain sepakbola, Soeratin menyadari sepenuhnya untuk 

mengimplementasikan apa yang sudah diputuskan dalam pertemuan para 

pemuda Indonesia 28 Oktober 1928 (Sumpah Pemuda) Soeratin melihat 

sepakbola sebagai wahana terbaik untuk menyemai nasionalisme di 

kalangan pemuda, sebagai tindakan menentang Belanda.100 

Untuk melaksanakan cita - citanya itu, Soeratin mengadakan 

pertemuan demi pertemuan dengan tokoh - tokoh sepakbola di Solo, 

Yogyakarta dan Bandung . Pertemuan dilakukan dengan kontak pribadi 

menghindari sergapan Polisi Belanda (PID). Kemudian ketika 

diadakannya pertemuan di hotel kecil Binnenhof di Jalan Kramat 17, 

Jakarta dengan Soeri - ketua VIJ (Voetbalbond Indonesische Jakarta) 

bersama dengan pengurus lainnya, dimatangkanlah gagasan perlunya 

dibentuk sebuah organisasi persepakbolaan kebangsaan, yang selanjutnya 

di lakukan juga pematangan gagasan tersebut di kota Bandung, Yogya dan 

Solo yang dilakukan dengan tokoh pergerakan nasional seperti Daslam 

Hadiwasito, Amir Notopratomo, A Hamid, Soekarno (bukan Bung Karno), 

dan lain - lain. Sementara dengan kota lainnya dilakukan kontak pribadi 

atau kurir seperti dengan Soediro di Magelang (Ketua Asosiasi Muda).101 

                                                             
       100 Ibid. 

       101 Ibid. 
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Kemudian pada tanggal 19 April 1930, berkumpul lah wakil - wakil 

dari VIJ (Sjamsoedin - mahasiswa RHS); wakil Bandoengsche 

Indonesische Voetbal Bond (BIVB) Gatot; Persatuan Sepakbola Mataram 

(PSM) Yogyakarta, Daslam Hadiwasito, A.Hamid, M. Amir 

Notopratomo; Vortenlandsche Voetbal Bond (VVB) Solo Soekarno; 

Madioensche Voetbal Bond (MVB), Kartodarmoedjo; Indonesische 

Voetbal Bond Magelang (IVBM) E.A Mangindaan (saat itu masih menjadi 

siswa HKS/Sekolah Guru, juga Kapten Kes.IVBM) Soerabajashe 

Indonesische Voetbal Bond (SIVB) diwakili Pamoedji. Dari pertemuan 

tersebut maka, lahirlah PSSI (Persatoean Sepakraga Seloeroeh Indonesia) 

nama PSSI ini diubah dalam kongres PSSI di Solo 1950 menjadi Persatuan 

Sepakbola Seluruh Indonesia yang juga menetapkan Ir. Soeratin sebagai 

Ketua Umum PSSI.102 

Begitu PSSI terbentuk, Soeratin dkk segera menyusun program yang 

pada dasarnya "menentang" berbagai kebijakan yang diambil pemerintah 

Belanda melalui NIVB. PSSI melahirkan "stridij program" yakni program 

perjuangan seperti yang dilakukan oleh partai dan organisasi massa yang 

telah ada. Kepada setiap bonden/perserikatan diwajibkan melakukan 

kompetisi internal untuk strata I dan II, selanjutnya di tingkatkan ke 

kejuaraan antar perserikatan yang disebut "Steden Tournooi" dimulai pada 

tahun 1931 di Surakarta.103 

                                                             
       102 Ibid. 

       103 Ibid. 
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Kegiatan sepakbola kebangsaan yang digerakkan PSSI , kemudian 

menggugah Susuhunan Paku Buwono X, setelah kenyataan semakin 

banyaknya rakyat pesepakbola di jalan - jalan atau tempat - tempat dan di 

alun - alun, di mana Kompetisi I perserikatan diadakan. Paku Buwono X 

kemudian mendirikan stadion Sriwedari lengkap dengan lampu, sebagai 

apresiasi terhadap kebangkitan "Sepakbola Kebangsaan" yang digerakkan 

PSSI. Stadion itu diresmikan Oktober 1933. Dengan adanya stadion 

Sriwedari ini kegiatan persepakbolaan semakin gencar.104  

Lebih jauh Soeratin mendorong pula pembentukan badan olahraga 

nasional, agar kekuatan olahraga pribumi semakin kokoh melawan 

dominasi Belanda. Tahun 1938 berdirilah ISI (Ikatan Sport Indonesia), 

yang kemudian menyelenggarakan Pekan Olahraga (15-22 Oktober 1938) 

di Solo. Karena kekuatan dan kesatuan PSSI yang kian lama kian 

bertambah akhirnya NIVB pada tahun 1936 berubah menjadi NIVU 

(Nederlandsh Indische Voetbal Unie) dan mulailah dirintis kerjasama 

dengan PSSI. Sebagai tahap awal NIVU mendatangkan tim dari Austria 

"Winner Sport Club " pada tahun 1936. Pada tahun 1938 atas nama Dutch 

East Indies, NIVU mengirimkan timnya ke Piala Dunia 1938, namun para 

pemainnya bukanlah berasal dari PSSI melainkan dari NIVU walaupun 

terdapat 9 orang pemain pribumi / Tionghoa. Hal tersebut sebagai aksi 

protes Soeratin, karena beliau menginginkan adanya pertandingan antara 

tim NIVU dan PSSI terlebih dahulu sesuai dengan perjanjian kerjasama 

                                                             
       104 Ibid. 
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antara mereka, yakni perjanjian kerjasama yang disebut "Gentelemen's 

Agreement" yang ditandatangani oleh Soeratin (PSSI) dan Masterbroek 

(NIVU) pada 5 Januari 1937 di Jogyakarta. Selain itu, Soeratin juga tidak 

menghendaki bendera yang dipakai adalah bendera NIVU (Belanda). 

Dalam kongres PSSI 1938 di Solo, Soeratin membatalkan secara sepihak 

Perjanjian dengan NIVU tersebut. Soeratin mengakhiri tugasnya di PSSI 

sejak tahun 1942, setelah sempat menjadi ketua kehormatan antara tahun 

1940 - 1941, dan terpilih kembali di tahun 1942. Masuknya balatentara 

Jepang ke Indonesia menyebabkan PSSI pasif dalam berkompetisi, karena 

Jepang memasukkan PSSI sebagai bagian dari Tai Iku Kai, yakni badan 

keolahragaan bikinan Jepang, kemudian masuk pula menjadi bagian dari 

Gelora (1944) dan baru lepas otonom kembali dalam kongres PORI III di 

Yogyakarta (1949).105  

1) Perkembangan PSSI  

Pasca Soeratin ajang sepakbola nasional ini terus berkembang 

walaupun perkembangan dunia persepakbolaan Indonesia ini 

mengalami pasang surut dalam kualitas pemain, kompetisi dan 

organisasinya. Akan tetapi olahraga yang dapat diterima di semua 

lapisan masyarakat ini tetap bertahan apapun kondisinya. PSSI sebagai 

induk dari sepakbola nasional ini memang telah berupaya membina 

timnas dengan baik, menghabiskan dana milyaran rupiah, walaupun 

hasil yang diperoleh masih kurang menggembirakan. Hal ini 

                                                             
       105 Ibid. 
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disebabkan pada cara pandang yang keliru. Untuk mengangkat prestasi 

Timnas, tidak cukup hanya membina Timnas itu sendiri, melainkan 

juga dua sektor penting lainnya yaitu kompetisi dan organisasi, 

sementara tanpa disadari kompetisi nasional kita telah tertinggal. 

Padahal di era sebelum tahun 70-an, banyak pemain Indonesia yang 

bisa bersaing di tingkat internasional sebut saja era Ramang dan Tan 

Liong Houw, kemudian era Sucipto Suntoro dan belakangan era Ronny 

Pattinasarani.106  

Dalam perkembangannya PSSI sekarang ini telah memperluas 

jenis kompetisi dan pertandingan yang dinaunginya. Kompetisi yang 

diselenggarakan oleh PSSI di dalam negeri ini terdiri dari :  

a) Divisi utama yang diikuti oleh klub sepakbola dengan pemain yang 

berstatus non amatir.  

b) Divisi satu yang diikuti oleh klub sepakbola dengan pemain yang 

berstatus non amatir.  

c) Divisi dua yang diikuti oleh klub sepakbola dengan pemain yang 

berstatus non amatir.  

d) Divisi tiga yang diikuti oleh klub sepakbola dengan pemain yang 

berstatus amatir.  

e) Kelompok umur yang diikuti oleh klub sepakbola dengan pemain:  

f) Dibawah usia 15 tahun (U-15)  

g) Dibawah usia 17 tahun (U-170  

                                                             
       106 Ibid. 
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h) Dibawah Usia 19 tahun (U-19)  

i) Dibawah usia 23 tahun (U-23)  

j) Sepakbola Wanita  

k) Futsal.107  

PSSI pun mewadahi pertandingan - pertandingan yang terdiri dari 

pertandingan di dalam negeri yang diselenggarakan oleh pihak 

perkumpulan atau klub sepakbola, pengurus cabang, pengurus daerah 

yang dituangkan dalam kalender kegiatan tahunan PSSI sesuai dengan 

program yang disusun oleh PSSI. Pertandingan di dalam negeri yang 

diselenggarakan oleh pihak ketiga yang mendapat izin dari PSSI. 

Pertandingan dalam rangka Pekan Olahraga Daerah (PORDA) dan 

pekan Olah Raga Nasional (PON). Pertandingan - pertandingan lainnya 

yang mengikutsertakan peserta dari luar negeri atau atas undangan dari 

luar negeri dengan ijin PSSI.108 

Kepengurusan PSSI pun telah sampai ke pengurusan di tingkat 

daerah-daerah di seluruh Indonesia . Hal ini membuat Sepakbola 

semakin menjadi olahraga dari rakyat dan untuk rakyat. Dalam 

perkembangannya PSSI telah menjadi anggota FIFA sejak tanggal 1 

November 1952 pada saat congress FIFA di Helsinki. Setelah diterima 

menjadi anggota FIFA, selanjutnya PSSI diterima pula menjadi anggota 

AFC (Asian Football Confederation) tahun 1952, bahkan menjadi 

                                                             
       107 Ibid. 
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pelopor pula pembentukan AFF (Asean Football Federation) di zaman 

kepengurusan Kardono, sehingga Kardono sempat menjadi wakil 

presiden AFF untuk selanjutnya Ketua Kehormatan. Lebih dari itu PSSI 

tahun 1953 memantapkan posisinya sebagai organisasi yang berbadan 

hukum dengan mendaftarkan ke Departement Kehakiman dan 

mendapat pengesahan melalui Surat Keputusan Ketetapan Menteri 

Kehakiman Republik Indonesia tanggal 2 Februari 1953 nomor 

J.A.5/11/16, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia tanggal 3 

Maret 1953 nomor 18.  Berarti PSSI adalah satu - satunya induk 

organisasi olahraga yang terdaftar dalam berita Negara sejak 8 tahun 

setelah Indonesia merdeka.109.  

2. Penegakkan Hukum di dalam PSSI 

a. Bagaimana Penegakkan Hukum PSSI 

Sebagai satu-satunya organisasi sepak bola nasional di wilayah 

Hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, Persatuan Sepak Bola 

Seluruh Indonesia pun memiliki kewenangan yang sama seperti FIFA, 

dalam lingkup negara Indonesia, termasuk untuk mendesain sistem 

peradilannya dalam rangka  menyelesaikan sengketa sepak bola nasional. 

Desain sistem peradilan yang dituangkan PSSI dalam Statuta PSSI, tak 

ubahnya seperti menerjemahkan FIFA Statutes ke dalam bahasa Indonesia. 

Mereka pun memiliki Komisi Disiplin, Komisi Banding, dan Komisi Etika 

seperti halnya FIFA yang memiliki Disciplinary Committee, Appeal 

                                                             
       109 Ibid. 
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Committee, dan Ethics Committee. Hanya saja dalam Statuta PSSI, mereka 

kemudian memperkenalkan sebuah badan arbitrase yang menangani 

semua perselisihan dalam lingkup organisasi PSSI. Satu hal yang menarik 

adalah dalam Statuta PSSI tersebut, dinyatakan secara jelas pada Pasal 70 

bahwa PSSI, Anggota, Pemain, Offisial, serta Agen Pemain dan Agen 

Pertandingan tidak diperkenankan mengajukan perselisihan ke Pengadilan 

Negara dan badan arbitrase lainnya serta alternatif penyelesaian sengketa 

lainnya, kecuali yang ditentukan dalam Statuta PSSI dan peraturan-

peraturan FIFA dan setiap sengketa harus diajukan kepada yurisdiksi FIFA 

atau PSSI.110  

Adapun alur penyelesaian sengketa yang dibentuk oleh PSSI 

adalah sebagai berikut : 

Gambar Alur Penyelesaian Sengketa dalam PSSI 

 

 

 

 

 

 

                                                             
       110 Statuta Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia Edisi Revisi 2011. 
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1) Komisi Disiplin 

Diatur dalam pasal 65 Statuta PSSI. Komisi Disiplin terdiri dari 

Ketua, Wakil Ketua, dan sejumlah anggota sesuai kebutuhan. Ketua dan 

Wakil Ketua harus memiliki kualifikasi dalam bidang hukum. Fungsi 

dari komisi ini diatur dalam Kode Disiplin PSSI, yaitu secara umum, ia 

berwenang memberikan hukuman terhadap pelanggaran disiplin atas 

peraturan-peraturan yang dikeluarkan PSSI yang tidak berada dalam 

wewenang badan lain dan secara khusus, Komisi Disiplin PSSI 

mempunyai kewenangan dan bertanggungjawab secara khusus untuk: 

a) Menjatuhkan hukuman disiplin terhadap pelanggaran disiplin yang 

luput dari perhatian perangkat pertandingan; 

b) Mengkoreksi kesalahan yang jelas dalam keputusan yang diberikan 

oleh wasit; 

c) Memperpanjang masa sanksi larangan bermain yang secara otomatis 

terjadi akibat dikeluarkannya pemain dari lapangan sesuai dengan 

ketentuan Pasal 18 ayat (4) Kode Disiplin PSSI ini; 

d) Menetapkan hukuman tambahan, seperti sanksi denda dan sanksi 

lainnya.111 

Komisi ini hanya dapat membuat keputusan hanya jika dihadiri 

oleh sedikitnya 3 (tiga) anggota. Dalam keadaan tertentu, Ketua dapat 

memutuskan sendiri penerapan peraturan berdasarkan Kode Disiplin 

                                                             
       111 Ibid. 
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PSSI. Namun, meskipun Ketua Komisi Disiplin PSSI mengambil 

keputusannya sendiri, posisi dan status serta hasilnya merupakan 

keputusan Komisi Disiplin PSSI secara utuh layaknya semua anggota 

mengambil keputusan dan karenanya Ketua Komisi Disiplin PSSI dapat 

memutuskan bahwa keputusan tersebut ditetapkan atas nama Komisi 

Dsiplin PSSI, Komisi Disiplin dapat menjatuhkan sanksi sebagaimana 

tercantum pada Statuta dan Kode Disiplin PSSI kepada anggota, 

offisial, pemain, klub, serta agen pertandingan dan pemain. 

2) Komisi Banding 

Diatur dalam pasal 66 statuta PSSI. Komisi Banding terdiri dari 

Ketua, Wakil Ketua, dan sejumlah anggota sesuai kebutuhan. Ketua dan 

Wakil Ketua harus memiliki kualifikasi dalam bidang hukum. Komisi 

Banding PSSI berwenang dan bertanggungjawab dalam memutuskan 

pelanggaran disiplin yang diajukan banding terhadap keputusan yang 

ditetapkan oleh Komisi Disiplin PSSI dimana peraturan-peraturan PSSI 

belum menyatakan bersifat final atau tidak berada pada kewenangan 

badan lainnya. Komisi ini dapat membuat keputusan hanya jika dihadiri 

oleh sedikitnya 3 (tiga) anggota. Dalam keadaan tertentu, Ketua Komisi 

Banding PSSI diperbolehkan memutuskan sendiri atas pelanggaran 

disiplin dengan ketentuan sebagai berikut:112  

a) Memutuskan keputusan banding terhadap perpanjangan masa 

hukuman; 

                                                             
       112 Ibid. 
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b) Memutuskan apabila terjadi keberatan terhadap anggota Komisi 

Banding PSSI dalam menangani pengaduan; 

c) Mengatur banding terhadap keputusan yang ditetapkan oleh Ketua 

Komisi Disiplin PSSI; 

d) Menetapkan, mengubah, atau dan menghapus hasil keputusan yang 

telah terjadi. 

Meskipun Ketua Komisi Banding PSSI mengambil keputusannya 

sendiri, posisi dan status serta hasilnya merupakan keputusan Komisi 

Banding PSSI secara utuh layaknya semua anggota mengambil 

keputusan dan karenanya Ketua Komisi Banding PSSI dapat 

memutuskan bahwa keputusan ditetapkan atas nama Komisi Banding 

PSSI. Komisi Banding  bertanggungjawab untuk mendengarkan 

kesaksian banding terhadap keputusan-keputusan Komisi Disiplin yang 

belum dinyatakan final.113 

3) Komisi Etika 

Dalam Pasal 67 Statuta PSSI, dikatakan bahwa fungsi Komisi ini 

akan diatur lebih lanjut dalam Kode Etika PSSI sebagaimana yang 

disusun oleh Komite Eksekutif PSSI. Namun, hal yang bertentangan 

justru ditemukan dalam Kode Etika dan Fair play PSSI dimana fungsi 

dan tugas dari Komisi Etika ini sama sekali tidak dirinci secara jelas. 

Dalam beberapa ketentuan pada Kode Etika dan Fair Play PSSI kata 

“Komisi Etika” hanya disebutkan sebanyak 2 (dua) kali  yakni pada 

                                                             
       113 Ibid. 
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konsiderans huruf d yang menyatakan bahwa Komisi Etika dan Fair 

Play telah dibentuk oleh PSSI sejak kepengurusan PSSI tahun 2003-

2007 dan pada Pasal 20 yang menyatakan bahwa “perilaku dari ofisial 

dan pengurus PSSI akan dinilai oleh Komite Etika dan Fair Play, tanpa 

mempertimbangkan fungsi, jabatan mereka di Organisasi PSSI, 

Asosiasi, Liga maupun Klub”, namun sekali lagi, hal itu tidak bisa 

menjelaskan secara jelas apa saja fungsi dan tugas dari Komisi Etika 

ini.114 

4) Court of Arbitration for Sport (CAS) 

Sesuai dengan FIFA Statutes yang mengakui keberadaan the 

Court of Arbitration for Sport (CAS) yang berada di Laussane, Swiss. 

PSSI pun mengakui keberadaan CAS sebagai salah satu jalur hukum 

yang bisa digunakan dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi dalam 

lingkup organisasi PSSI. Namun demikian, CAS tidak dapat menerima 

banding mengenai pelanggaran atas Peraturan Permainan (Laws of the 

Game), skorsing sampai dengan 4 (empat) pertandingan atau sampai 

dengan 3 (tiga) bulan, atau keputusan yang ditetapkan oleh Pengadilan 

Arbitrase Asosiasi Sepak Bola atau Konfederasi yang sah dan 

independen. PSSI pun wajib memastikan dipatuhinya pelaksanaan 

keputusan final yang dibuat oleh badan FIFA atau CAS oleh para 

                                                             
       114 Ibid. 
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anggotanya, pemain, ofisial, serta agen pemain dan agen 

pertandingan.115 

5)  Arbitrase 

Arbitrase ialah sebagai salah satu pranata penyelesaian sengketa 

(disputes) perdata (private) diluar pengadilan (non-litigation) dengan 

dibantu oleh seorang atau beberapa orang pihak ketiga (arbiter) yang 

bersifat netral yang diberi kewenangan untuk membantu para pihak 

menyelesaikan sengketa yang sedang mereka hadapi. Dalam Pasal 69 

Statuta PSSI, PSSI memperkenalkan sebuah badan arbitrase yang 

bukan merupakan bagian dari badan peradilan yang dimilikinya. 

Dikatakan dalam Pasal 69 Statuta PSSI bahwa PSSI mengadakan suatu 

Badan Arbitrase yang menangani semua perselisihan internal nasional 

antara PSSI, anggota-anggotanya, pemain-pemain, petugas dan 

pertandingan serta agen pemain yang tidak berada di bawah 

kewenangan badan-badan hukumnya. Mengenai kewenangan, 

komposisi, dan peraturan prosedur mengenai persidangan arbitrase ini 

masih akan diatur lebih lanjut oleh Komite Eksekutif PSSI melalui 

peraturan-peraturannya.116 

                                                             
       115 Ibid. 
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3. Kasus-kasus Kekerasan yang Dilakukan Pesepakbola di dalam Sebuah 

Pertandingan di Liga Indonesia 

a. Analisa Kasus Kekerasan Dalam Pertandingan Sepakbola Apakah  

     Sudah Memenuhi Unsur Tindak Pidana 

Beberapa kasus kekerasan pernah terjadi di persepakbolaan 

Indonesia dalam kurun waktu 2009-2014, dan berikut kasus dan juga 

bentuk sanksi yang diberikan komisi disiplin PSSI dan apakah kekerasan 

dalam permainan sepakbola sudah bisa dikategorikan sebagai tindak 

pidana, berikut dengan analisa kasusnya, antara lain :117 

1) Kasus perkelahian antara pemain Persis Solo Nova Zaenal dengan     

     pemain     Gresik United Bernard Mamadou  

Perkelahian antara pemain Persis Nova Zaenal dengan pemain 

Gresik United Bernard Mamadou. Keduanya lantas mendapat sanksi 

skorsing masing-masing 6 pertandingan. Keduanya juga divonis 3 

bulan penjara dengan masa percobaan 1 tahun oleh Pengadilan Negeri 

Surakarta atas tuduhan penganiayaan sesuai pasal 351 ayat (1) KUHP 

berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Surakarta 

319/Pid.B/2009/PN.Ska.118Karena telah memenuhi unsur dalam pasal 

351 ayat (1) yaitu tentang jenis penganiayaan biasa, dalam pasal 351 

ayat (1) yang berbunyi,  Penganiayaan dipidana dengan pidana penjara 

                                                             
 117 Ramadhan Rico Pramudana, Op.cit. hal. 5. 
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75 
 

selama-lamanya dua tahun dan delapan bulan atau dengan pidana denda 

setinggi-tingginya tiga rupiah (sekarang Rp. 4.500,-). 

Agar dapat bisa mengetahui apakah suatu bentuk permainan 

sepakbola bisa dikategorikan sebagai tindak pidana maka harus mencari 

pada kriteria-kriteria obyektif untuk menentukan batasan (Kriminalitas) 

antara apa yang berada dalam norma-norma permainan dan apa yang 

berada di luar dari ‘roh permainan’ atau ‘budaya permainan’ tersebut 

maka baru bisa akan disimpulkan bahwa suatu kasus tersebut bisa 

dikategorikan pidana atau tidak termasuk, yaitu dengan 

mengelompokkannya ke dalam beberapa kategori yang meliputi : 

a) Jenis olahraga yang dipertandingkan 

Jenis olahraga yang dipertandingkan saat terjadinya kasus 

kekerasan antara pemain Persis Solo Nova Zaenal dengan pemain 

Gresik United Bernard Mamadou adalah olahraga sepakbola. 

Cabang olahraga ini merupakan cabang olahraga yang tidak 

menuntut dilakukannya kekerasan kepada pemain lawan untuk 

memperoleh kemenangan, tetapi ia merupakan cabang olahraga 

yang berpotensi dilakukannya kontak fisik seperti tekel, 

benturan,sikut-menyikut, dan sebagainya. Untuk memenangkan 

sebuah pertandingan sepak bola, sebuah tim harus mencetak gol 

lebih banyak daripada lawannya. Sepakbola tidak menuntut adanya 

kekerasan seperti tinju sehingga pada dasarnya setiap tindakan 

kekerasan di cabang olahraga ini akan dikenakan hukuman. Yang 
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dimaksud dikenakannya hukuman disini adalah hukuman disiplin 

yang dapat dijatuhkan oleh wasit yang memimpin pertandingan 

maupun komisi disiplin PSSI. 

b) Level pertandingan yang dipertandingkan 

Kompetisi Divisi Utama Wilayah Timur antara Persis Solo  

melawan Gresik United 12 Februari 2009, Kompetisi divisi utama 

ialah kompetisi kasta kedua setelah liga super indonesia, kompetisi 

divisi utama berstatus professional. 

c) Karakteristik kekerasan yang digunakan 

Pada kasus ini, tindakan kekerasan yang dilakukan oleh 

masing-masing pemain ini adalah pemukulan. Bernard Mamadou 

memulai lebih dulu dengan memukul Nova sebanyak satu kali 

pukulan, akan tetapi dibalas oleh Nova dengan tiga kali pukulan. 

Dari pemaparan ini dapat dilihat secara objektif bahwa tindakan 

pemukulan yang dilakukan oleh Nova Zaenal dan Bernard 

Mamadou bukan merupakan karakteristik permainan sepakbola. 

Tindakan pemukulan ini merupakan suatu hal yang tidak lazim 

digunakan dalam permainan sepakbola. 

d) Resiko terjadinya cedera 

Akibat dilakukannya pemukulan tersebut, kedua pemain 

mendapatkan cedera pada bagian tubuh yang berbeda. 
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e) Keadaan pikiran pelaku 

Keadaan pikiran pelaku ini dikaitkan dengan niat pelaku 

untuk melakukan tindakan kekerasan tersebut. Akan dilihat ada 

tidaknya unsur kesengajaan atau kelalaian, baik kelalaian ringan 

maupun berat, saat dilakukannya tindakan kekerasan tersebut. 

Dalam kasus di atas, tindakan pemukulan yang dilakukan oleh 

Nova Zaenal dan Bernard Mamadou jelas merupakan suatu 

bentuk kesengajaan sebagai maksud dan tujuan. Mereka 

mengetahui bahwa tindakan pemukulan kepada orang lain 

merupakan suatu bentuk pelanggaran hukum dan tetap 

menghendaki terjadinya akibat atas dilakukan tindakan 

pemukulan tersebut berupa rasa sakit kepada pemain lainnya. Di 

samping itu, tindakan pemukulan ini dilakukan saat bola sedang 

tidak dimainkan sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa 

tindakan pemukulan tersebut tidak dilakukan dalam sebuah 

permainan sepakbola melainkan dilakukan atas motif pribadi. 

Berdasarkan analisis ini, dapat dilihat terdapat berbagai hal 

yang harus dipertimbangkan oleh penegak hukum. Sebelum 

memutuskan memberlakukan hukum pidana terhadap kasus di 

atas. Hukum pidana memang mengakui hak profesi olahragawan 

sebagai dasar penghapus pidana, tetapi jika melihat tindakan 

kekerasan pada kasus di atas:  
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a) Dilakukan pada cabang olahraga yang tidak mengharuskan 

dilakukannya kekerasan seperti sepakbola, meskipun terdapat 

kemungkinan dilakukannya kontak fisik (sebagai bagian dari 

permainan). 

b) Dilakukan oleh pemain pada kompetisi profesional, dimana 

resiko dilakukannya tindakan serupa tidak sebesar jika 

dibandingkan dengan kompetisi amatir karena pemain telah 

dilatih secara profesonal dan dianggap memahami peraturan 

permainan. 

c) Bukan merupakan tindakan yang lazim dilakukan pada 

permainan sepakbola  

d) Dilakukan atas dasar kesengajaan  

e) Menimbulkan cedera kepada pemain lain berupa luka memar 

dan luka lecet. 

Maka korban tidak dianggap menyetujui atas dilakukannya 

tindakan kekerasan tersebut sehingga unsur-unsur melawan hukum 

dari tindakan kekerasan tersebut tetap melekat dan dapat 

dikategorikan sebagai tindak pidana penganiayaan sebagaimana 

dimaksud dalam pasal 351 ayat (1) KUHP. 

2) Kasus penonton sepakbola melalukan pemukulan terhadap wasit 

PSSB Bireuen dihukum denda Rp20 juta karena penonton PSSB 

Bireuen terbukti bertingkah laku buruk, yaitu melakukan pemukulan 

terhadap wasit sesuai pasal 61 Kode Disiplin tentang tingkah laku 
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buruk, setelah pertandingan usai ketika menjadi tuan rumah melawan 

Semen Padang, tanggal 22 Maret 2010.119Jika merujuk pada pasal 351 

KUHP, kasus ini telah memenuhi unsur dari tindak penganiayaan, 

yaitu: 

a. Adanya kesengajaan; 

b. Adanya perbuatan; 

c. Adanya akibat perbuatan (dituju) yakni: 

1) Rasa sakit, tidak enak pada tubuh; 

2) Lukanya tubuh; 

d. Akibat mana menjadi tujuan satu satunya.120 

Unsur poin a dan poin d adalah bersifat subyektif, yaitu adalah 

unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan 

dengan diri si pelaku, dalam hal ini pendukung tim sepakbola yang 

tidak menerima keputusan dari wasit yang menurutnya merugikan tim 

yang ia dukung dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang 

terkandung di dalam hatinya. Sedangkan unsur poin b dan poin c 

bersifat obyektif, yaitu adalah unsur-unsur yang ada hubungannya 

dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan dimana 

tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus di lakukan. Hal ini bisa saja 

dibawa ke ranah hukum pidana apabila adanya laporan bagi pihak yang 

dirugikan karena ini diluar dari bentuk permainan sepakbola itu sendiri. 

                                                             
       119 Ibid. 

       120 Ibid. Hal, 12. 
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Diluar itu PSSI tidak bisa serta merta hanya menghukum pihak dari 

panitia penyelenggara saja berupa denda, sesuai dengan statuta PSSI 

pada pasal 70 yang menyebut bahwa yang termasuk dalam ranah 

hukum PSSI ialah pemain, official, penonton, perangkat pertandingan, 

agen pemain. Akan tetapi kerugian yang dialami seorang wasit dalam 

pertandingan ini yang terkena pukulan dari faktor eksternal yaitu 

pendukung tim sepakbola, seharusnya hukum pidana bisa masuk 

kedalam permasalahan ini. 

3) Kasus Marcio Souza pemain asing asal Brazil, yang melakukan 

penghinaan dan penganiayaan terhadap Asisten Wasit II.  

Pemain Semen Padang, dihukum skorsing atau tidak boleh 

bermain di Liga Indonesia selama satu tahun dan denda karena telah 

melanggar pasal 61 kode disiplin PSSI tentang tingkah laku buruk, 

akibat tingkah laku buruk dengan melakukan tindakan penghinaan dan 

penganiayaan terhadap Asisten Wasit II. (Dalam Pertandingan Copa 

Indonesia : Sriwijaya FC vs Semen Padang, tanggal 16 April 

2010).121Dalam kasus penghinaan dalam pertandingan sepakbola antara 

pemain dengan wasit sangat tidak dibenarkan, maka dalam kode 

disiplin PSSI ini tergolong dari tingkah laku buruk yang ada di dalam 

pasal 61 peraturan kode disiplin PSSI. Jika dikaitkan dengan pidana 

maka akan merujuk pada pasal 310 tentang penghinaan, akan tetapi 

dalam bunyi pasal 310 ayat (1) yang berbunyi, Barangsiapa sengaja 

                                                             
       121 Ibid. 
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merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan cara menuduh 

dia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud yang nyata akan 

tersiarnya tuduhan itu, dihukum karena menista, dengan hukuman 

penjara selama-lamanya sembilan bulan atau denda sebanyak-

banyaknya Rp 4.500. Akan tetapi penghinaan dalam hal ini tidak bisa 

dikaitkan dengan kasus ini, karena tidak sesuai dengan pasal 310 

tentang penghinaan. 

Agar dapat bisa mengetahui apakah suatu bentuk permainan 

sepakbola bisa dikategorikan sebagai tindak pidana maka harus mencari 

pada kriteria-kriteria obyektif untuk menentukan batasan (Kriminalitas) 

antara apa yang berada dalam norma-norma permainan dan apa yang 

berada di luar dari ‘roh permainan’ atau ‘budaya permainan’ tersebut 

maka baru bisa akan disimpulkan bahwa suatu kasus tersebut bisa 

dikategorikan pidana atau tidak termasuk, yaitu dengan 

mengelompokkannya ke dalam beberapa kategori yang meliputi : 

a) Jenis olahraga yang dipertandingkan 

Jenis olahraga yang dipertandingkan saat terjadinya kasus 

penghinaan dan juga pemukulan terhadap Asisten Wasit II oleh 

Marcio Souza sebagai pemain. Cabang olahraga ini merupakan 

cabang olahraga yang tidak menuntut dilakukannya kekerasan 

kepada pemain lawan untuk memperoleh kemenangan, tetapi ia 

merupakan cabang olahraga yang berpotensi dilakukannya kontak 

fisik seperti tekel, benturan,sikut-menyikut, dan sebagainya. Untuk 
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memenangkan sebuah pertandingan sepak bola, sebuah tim harus 

mencetak gol lebih banyak daripada lawannya. Sepakbola tidak 

menuntut adanya kekerasan seperti tinju sehingga pada dasarnya 

setiap tindakan kekerasan di cabang olahraga ini akan dikenakan 

hukuman. Yang dimaksud dikenakannya hukuman disini adalah 

hukuman disiplin yang dapat dijatuhkan oleh wasit yang memimpin 

pertandingan maupun komisi disiplin PSSI. 

b) Level pertandingan yang dipertandingkan 

Dalam Pertandingan Copa Indonesia antara Sriwijaya FC vs 

Semen Padang, tanggal 16 April, Copa Indonesia berstatus 

turnament yang resmi dan professional. 

c) Karakteristik kekerasan yang digunakan 

Pada kasus ini, tindakan kekerasan dan juga penghinaan yang 

dilakukan oleh Marcio sebagai tindakan yang tidak sportif dan juga 

statusnya sebagain warga negara asing seharusnya bisa memberikan 

contoh. Penganiayaan berupa cekikan terhadap soorang pengadil 

lapangan adalah sesuatu yang tidak dibenarkan, karena asisten wasit 

selaku bagian dari pengadil lapangan yang harus di hormati. Dari 

pemaparan ini dapat dilihat secara objektif bahwa tindakan cekikan 

yang dilakukan oleh  Marcio Souza bukan merupakan karakteristik 

permainan sepakbola. Tindakan cekikan ini merupakan suatu hal 

yang tidak lazim digunakan dalam permainan sepakbola. 
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d) Resiko terjadinya cedera 

Akibat dilakukannya cekikan tersebut, wasit mengalami luka 

robek pada pelipis. 

e) Keadaan pikiran pelaku 

Keadaan pikiran pelaku ini dikaitkan dengan niat pelaku untuk 

melakukan tindakan kekerasan tersebut. Akan dilihat ada tidaknya 

unsur kesengajaan, saat dilakukannya tindakan kekerasan tersebut. 

Dalam kasus di atas, tindakan pukulan yang dilakukan oleh Marcio 

kepada Asissten wasit II jelas merupakan suatu bentuk kesengajaan 

sebagai maksud dan tujuan. Mereka mengetahui bahwa tindakan 

cekikan kepada orang lain merupakan suatu bentuk pelanggaran 

hukum dan tetap menghendaki terjadinya akibat atas dilakukan 

tindakan pukulan tersebut berupa rasa sakit kepada wasit tersebut. 

Di samping itu, tindakan pukulan ini dilakukan saat bola sedang 

dimainkan, karena Marcio tidak puas dengan keputusan wasit saat 

wasit memberikan keuntungan terhadap tim lawan. dapat diambil 

kesimpulan bahwa tindakan pemukulan tersebut tidak dilakukan 

dalam sebuah permainan sepakbola melainkan dilakukan atas motif 

pribadi. 

Berdasarkan analisis ini, dapat dilihat terdapat berbagai hal 

yang harus dipertimbangkan oleh penegak hukum. Sebelum 

memutuskan memberlakukan hukum pidana terhadap kasus di atas. 

Hukum pidana memang mengakui hak profesi olahragawan sebagai 
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dasar penghapus pidana, tetapi jika melihat tindakan kekerasan pada 

kasus di atas:  

a) Dilakukan pada cabang olahraga yang tidak mengharuskan 

dilakukannya kekerasan seperti sepakbola, meskipun terdapat 

kemungkinan dilakukannya kontak fisik (sebagai bagian dari 

permainan). 

b) Dilakukan oleh pemain pada kompetisi profesional, dimana resiko 

dilakukannya tindakan serupa tidak sebesar jika dibandingkan 

dengan kompetisi amatir karena pemain telah dilatih secara 

profesonal dan dianggap memahami peraturan permainan. 

c) Bukan merupakan tindakan yang lazim dilakukan pada permainan 

sepakbola  

d) Dilakukan atas dasar kesengajaan  

e) Menimbulkan cedera kepada pemain lain berupa luka memar dan 

luka lecet. 

Maka korban tidak dianggap menyetujui atas dilakukannya 

tindakan kekerasan tersebut sehingga unsur-unsur melawan hukum 

dari tindakan kekerasan tersebut tetap melekat dan dapat 

dikategorikan sebagai tindak pidana penganiayaan sebagaimana 

dimaksud dalam pasal 351 ayat (1) KUHP. 

4) Kasus Wasit Muhaimin dipukul wajahnya oleh Pieter Rumaropen    

      Pemain Persiwa Wamena 
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Pada pertandingan antara Pelita Bandung Raya melawan Persiwa 

Wamena pada minggu 21 April 2013 di Stadion Siliwangi Bandung. 

Wasit Muhaimin dipukul wajahnya oleh Pieter Rumaropen, karena 

tidak puas atas keputusan wasit yang memberikan keuntungan berupa 

tendangan bebas kepada tim lawan. Pieter sendiri oleh komisi disiplin 

dijatuhi sanksi dilarang bermain sepakbola seumur hidup karena 

dianggap melanggar pasal 61 kode disiplin.122 

Agar dapat bisa mengetahui apakah suatu bentuk permainan 

sepakbola bisa dikategorikan sebagai tindak pidana maka harus mencari 

pada kriteria-kriteria obyektif untuk menentukan batasan (Kriminalitas) 

antara apa yang berada dalam norma-norma permainan dan apa yang 

berada di luar dari ‘roh permainan’ atau ‘budaya permainan’ tersebut 

maka baru bisa akan disimpulkan bahwa suatu kasus tersebut bisa 

dikategorikan pidana atau tidak termasuk, yaitu dengan 

mengelompokkannya ke dalam beberapa kategori yang meliputi : 

a) Jenis olahraga yang dipertandingkan 

Jenis olahraga yang dipertandingkan saat terjadinya kasus 

penghinaan dan juga pemukulan terhadap Wasit oleh Pieter 

Rumaropen sebagai pemain. Cabang olahraga ini merupakan cabang 

olahraga yang tidak menuntut dilakukannya kekerasan kepada 

pemain lawan untuk memperoleh kemenangan, tetapi ia merupakan 

                                                             
       122 Ibid. 
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cabang olahraga yang berpotensi dilakukannya kontak fisik seperti 

tekel, benturan,sikut-menyikut, dan sebagainya. Untuk 

memenangkan sebuah pertandingan sepak bola, sebuah tim harus 

mencetak gol lebih banyak daripada lawannya. Sepakbola tidak 

menuntut adanya kekerasan seperti tinju sehingga pada dasarnya 

setiap tindakan kekerasan di cabang olahraga ini akan dikenakan 

hukuman. Yang dimaksud dikenakannya hukuman disini adalah 

hukuman disiplin yang dapat dijatuhkan oleh wasit yang memimpin 

pertandingan maupun komisi disiplin PSSI. 

b) Level pertandingan yang dipertandingkan 

Dalam Pertandingan Pada pertandingan antara Pelita 

Bandung Raya melawan Persiwa Wamena pada minggu 21 April 

2013 di Stadion Siliwangi Bandung. Dalam kompetisi Indonesia 

Super League sebagai liga yang resmi dan professional. 

c) Karakteristik kekerasan yang digunakan 

Pada kasus ini, tindakan kekerasan yang dilakukan oleh Pieter 

sebagai tindakan yang tidak sportif dan Penganiayaan pukulan 

terhadap seorang pengadil lapangan adalah sesuatu yang tidak 

dibenarkan, karena asisten wasit selaku bagian dari pengadil 

lapangan yang harus di hormati. Dari pemaparan ini dapat dilihat 

secara objektif bahwa tindakan pemukulan yang dilakukan oleh  

Pieter Rumaropen bukan merupakan karakteristik permainan 



87 
 

sepakbola. Tindakan pemukulan ini merupakan suatu hal yang tidak 

lazim digunakan dalam permainan sepakbola. 

d) Resiko terjadinya cedera 

Akibat dilakukannya pemukulan tersebut, kedua pemain 

mendapatkan cedera pada bagian tubuh yang berbeda. 

e) Keadaan pikiran pelaku 

Keadaan pikiran pelaku ini dikaitkan dengan niat pelaku 

untuk melakukan tindakan kekerasan tersebut. Akan dilihat ada 

tidaknya unsur kesengajaan, saat dilakukannya tindakan kekerasan 

tersebut. Dalam kasus di atas, tindakan pemukulan yang dilakukan 

oleh Pieter kepada wasit jelas merupakan suatu bentuk kesengajaan 

sebagai maksud dan tujuan. Mereka mengetahui bahwa tindakan 

pemukulan kepada orang lain merupakan suatu bentuk pelanggaran 

hukum dan tetap menghendaki terjadinya akibat atas dilakukan 

tindakan pemukulan tersebut berupa rasa sakit kepada wasit. Di 

samping itu, tindakan pemukulan ini dilakukan saat bola sedang 

dimainkan, karena keputusan wasit yang dianggap merugikan 

timnya dapat diambil kesimpulan bahwa tindakan pemukulan 

tersebut tidak dilakukan dalam sebuah permainan sepakbola 

melainkan dilakukan atas motif pribadi. 

Berdasarkan analisis ini, dapat dilihat terdapat berbagai hal 

yang harus dipertimbangkan oleh penegak hukum. Sebelum 

memutuskan memberlakukan hukum pidana terhadap kasus di atas. 
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Hukum pidana memang mengakui hak profesi olahragawan sebagai 

dasar penghapus pidana, tetapi jika melihat tindakan kekerasan pada 

kasus di atas:  

a) Dilakukan pada cabang olahraga yang tidak mengharuskan 

dilakukannya kekerasan seperti sepakbola, meskipun terdapat 

kemungkinan dilakukannya kontak fisik (sebagai bagian dari 

permainan). 

b) Dilakukan oleh pemain pada kompetisi profesional, dimana resiko 

dilakukannya tindakan serupa tidak sebesar jika dibandingkan 

dengan kompetisi amatir karena pemain telah dilatih secara 

profesonal dan dianggap memahami peraturan permainan. 

c) Bukan merupakan tindakan yang lazim dilakukan pada permainan 

sepakbola  

d) Dilakukan atas dasar kesengajaan  

e) Menimbulkan cedera kepada pemain lain berupa luka memar dan 

luka lecet. 

Maka korban tidak dianggap menyetujui atas dilakukannya 

tindakan kekerasan tersebut sehingga unsur-unsur melawan hukum 

dari tindakan kekerasan tersebut tetap melekat dan dapat 

dikategorikan sebagai tindak pidana penganiayaan sebagaimana 

dimaksud dalam pasal 351 ayat (1) KUHP. 
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4. Kasus-kasus Pelanggaran dalam Permainan Sepak Bola di Liga 

Indonesia yang Mengakibatkan Cedera Parah dan Menimbulkan 

Kematian 

a. Analisa Kasus Kekerasan Dalam Pertandingan Sepakbola Apakah  

     Sudah Memenuhi Unsur Tindak Pidana 

Pelanggaran keras dalam permainan sepakbola ialah sebagai suatu 

kewajaran dalam pertandingan, dimana tujuan masing – masing tim dalam 

suatu pertandingan yaitu untuk mencetak gol dalam memperebutkan suatu 

gelaran yang bergengsi dalam kompetisi tersebut. Sepakbola adalah 

olahraga yang mengandalkan kekuatan fisik dimana benturan dalam 

permainan sepakbola sebagai suatu kewajaran karena sudah menjadi suatu 

resiko seorang pesepakbola, akan tetapi pelanggaran – pelanggaran yang 

dimaksud adalah pelanggaran yang masih dalam tahapan wajar dalam 

berduel untuk memperebutkan bola. Di liga indonesia sendiri pernah 

terjadi pelanggaran yang mengakibatkan cedera parah lalu hilangnya 

nyawa dari bentuk permainan sepakbola yang kasar, Berikut kasus – kasus 

yang pernah terjadi dan sanksi yang di dapatkan oleh pelanggarnya, antara 

lain : 

1) Kasus meninggalnya Jumadi Abdi Pemain PKT Bontang 

Pada 7 Maret 2009, pada pertandingan Liga Super Indonesia 

antara PKT Bontang melawan Persela Lamongan di Stadion 

Mulawarman, terjadi benturan antara Deny Tarkas pemain Persela 

dengan Jumadi Abdi pemain PKT. Dalam perebutan bola, kaki Deny 
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Tarkas menghantam bagian perut Jumadi Abdi yang menyebabkan 

Jumadi tergeletak kesakitan. Jumadi mendapatkan perawatan di rumah 

sakit selama 8 hari hingga akhirnya ia menghembuskan nafas terakhir 

pada 15 Maret 2009 akibat kebocoran usus halus. Deny Tarkas di 

skorsing PSSI 3 bulan  karena melanggar pasal 61 Kode Disiplin 

tentang tingkah laku buruk.123 

Agar dapat bisa mengetahui apakah suatu bentuk permainan 

sepakbola bisa dikategorikan sebagai tindak pidana maka harus mencari 

pada kriteria-kriteria obyektif untuk menentukan batasan (Kriminalitas) 

antara apa yang berada dalam norma-norma permainan dan apa yang 

berada di luar dari ‘roh permainan’ atau ‘budaya permainan’ tersebut 

maka baru bisa akan disimpulkan bahwa suatu kasus tersebut bisa 

dikategorikan pidana atau tidak termasuk, yaitu dengan 

mengelompokkannya ke dalam beberapa kategori yang meliputi : 

a) Jenis olahraga yang dipertandingkan 

Jenis olahraga yang dipertandingkan saat terjadinya kasus 

pelanggaran brutal ialah dalam permainan sepakbola. Cabang 

olahraga ini merupakan cabang olahraga yang tidak menuntut 

dilakukannya kekerasan kepada pemain lawan untuk memperoleh 

kemenangan, tetapi ia merupakan cabang olahraga yang berpotensi 

dilakukannya kontak fisik seperti tekel, benturan,sikut-menyikut, 

dan sebagainya. Untuk memenangkan sebuah pertandingan sepak 

                                                             
       123 Ibid. 
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bola, sebuah tim harus mencetak gol lebih banyak daripada 

lawannya. Sepakbola tidak menuntut adanya kekerasan seperti tinju 

sehingga pada dasarnya setiap tindakan kekerasan di cabang 

olahraga ini akan dikenakan hukuman. Yang dimaksud 

dikenakannya hukuman disini adalah hukuman disiplin yang dapat 

dijatuhkan oleh wasit yang memimpin pertandingan maupun komisi 

disiplin PSSI. 

b) Level pertandingan yang dipertandingkan 

Pada 7 Maret 2009, pada pertandingan Liga Super Indonesia 

antara PKT Bontang melawan Persela Lamongan di Stadion 

Mulawarman, kompetisi Indonesia Super League sebagai liga yang 

resmi dan professional. 

c) Karakteristik kekerasan yang digunakan 

Pada kasus ini, tindakan kekerasan yang dilakukan oleh 

Pemain Persela Lamongan yaitu Deny Tarkas, sebagai tindakan 

yang tidak sportif dan Dalam perebutan bola, kaki Deny Tarkas 

menghantam bagian perut Jumadi Abdi yang menyebabkan Jumadi 

tergeletak kesakitan, Tujuan dari cara merebut bola yang dilakukan 

oleh Deny Tarkas sangat bertujuan untuk menciderai lawan. Dari 

pemaparan ini dapat dilihat secara objektif bahwa tindakan 

pelanggaran brutal yang dilakukan oleh  Deny Tarkas pemain dari 

persela Lamongan bukan merupakan karakteristik permainan 
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sepakbola. Tindakan pelanggaran brutal ini merupakan suatu hal 

yang tidak lazim digunakan dalam permainan sepakbola. 

d) Resiko terjadinya cedera 

Akibat terjadinya pelanggaran tersebut Jumadi mendapatkan 

perawatan di rumah sakit selama 8 hari hingga akhirnya ia 

menghembuskan nafas terakhir pada 15 Maret 2009 akibat 

kebocoran usus halus.  

e) Keadaan pikiran pelaku 

Keadaan pikiran pelaku ini dikaitkan dengan niat pelaku untuk 

melakukan tindakan kekerasan tersebut. Akan dilihat ada tidaknya 

unsur kesengajaan, saat dilakukannya tindakan kekerasan tersebut. 

Dalam kasus di atas, tindakan terjangan kaki yang mengarah ke 

bagian perut yang dilakukan oleh Deny kepada Jumadi jelas 

merupakan suatu bentuk kesengajaan sebagai maksud dan tujuan. 

Deny mengetahui bahwa tindakan pelanggaran kepada Jumadi 

merupakan suatu bentuk pelanggaran hukum dan tetap menghendaki 

terjadinya akibat atas dilakukan tindakan terjangan tersebut. Di 

samping itu, tindakan pelanggaran brutal ini dilakukan saat bola 

sedang dimainkan, karena kondisi perebutan bola yang sangat ketat, 

kesimpulan bahwa tindakan pelanggaran tersebut tidak dilakukan 

dalam sebuah permainan sepakbola melainkan dilakukan atas motif 

pribadi. 
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Berdasarkan analisis ini, dapat dilihat terdapat berbagai hal yang 

harus dipertimbangkan oleh penegak hukum. Sebelum memutuskan 

memberlakukan hukum pidana terhadap kasus di atas. Hukum pidana 

memang mengakui hak profesi olahragawan sebagai dasar penghapus 

pidana, tetapi jika melihat tindakan kekerasan pada kasus di atas:  

a) Dilakukan pada cabang olahraga yang tidak mengharuskan 

dilakukannya kekerasan seperti sepakbola, meskipun terdapat 

kemungkinan dilakukannya kontak fisik (sebagai bagian dari 

permainan). 

b) Dilakukan oleh pemain pada kompetisi profesional, dimana resiko 

dilakukannya tindakan serupa tidak sebesar jika dibandingkan 

dengan kompetisi amatir karena pemain telah dilatih secara 

profesonal dan dianggap memahami peraturan permainan. 

c) Bukan merupakan tindakan yang lazim dilakukan pada permainan 

sepakbola  

d) Dilakukan atas dasar kesengajaan ataupun kealpaan 

e) Menimbulkan cedera kepada pemain lain berupa kebocoran usus 

halus 

Maka korban tidak dianggap menyetujui atas dilakukannya 

tindakan kekerasan tersebut sehingga unsur-unsur melawan hukum 

dari tindakan kekerasan tersebut tetap melekat dan dapat 

dikategorikan sebagai tindak pidana penganiayaan sebagaimana 

dimaksud dalam pasal 351 ayat (1) KUHP dan juga bisa 
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dikategorikan sebagai tindak pidana karena kesalahannya (kelalaian 

atau kealpaan) pasal 359 KUHP menimbulkan orang lain luka atau 

bahkan meninggal dunia. 

2) Kasus meninggalnya Akli Fairuz Pemain Persiraja Banda Aceh 

Tanggal 10 Mei 2014  di gelar pertandingan sepakbola Divisi 

Utama PSSI Grup 1 antara Persiraja Banda Aceh melawan tamunya 

PSAP Sigli di Stadion H.Dimurthala Banda Aceh. Pemain Persiraja 

Banda Aceh  yaitu Akli Fairuz  mendapat kesempatan untuk mencetak 

gol pada menit ke 90 setelah tendangan pemain Persiraja lainnya dari 

luar kotak penalti berhasil di tepis Kiper PSAP Agus Rohman. Akli 

berhasil menendang bola, namun Agus tetap berlari dan melakukan 

tendangan brutal tepat di perut bagian samping Akli. Setelah kejadian 

tersebut Akli yang mengalami kesakitan pada malam harinya Akli 

dibawa ke rumah sakit Zaenal Abidin Banda Aceh pada jam 11 malam 

oleh pihak Persiraja. Setelah dirawat selama 8 hari, Akli akhirnya 

menghembuskan nafas terakhirnya, tepatnya 16 Mei 2014.  Menurut 

visum Dokter, Akli mengalami kerobekan usus yang di akibatkan oleh 

tendangan yang ia terima. Agus Rohman di dalam kasus ini menerima 

hukuman berupa sanksi administratif skorsing bertanding selama 1 

tahun oleh Komisi Disiplin PSSI pada bulan Mei 2014 karena 

melanggar Kode Disiplin PSSI Pasal 61. Komdis menyebutkan bahwa 
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Agus Rohman melakukan perbuatan tidak terpuji dengan sengaja 

menendang Akli Fairuz.124 

Agar dapat bisa mengetahui apakah suatu bentuk permainan 

sepakbola bisa dikategorikan sebagai tindak pidana maka harus mencari 

pada kriteria-kriteria obyektif untuk menentukan batasan (Kriminalitas) 

antara apa yang berada dalam norma-norma permainan dan apa yang 

berada di luar dari ‘roh permainan’ atau ‘budaya permainan’ tersebut 

maka baru bisa akan disimpulkan bahwa suatu kasus tersebut bisa 

dikategorikan pidana atau tidak termasuk, yaitu dengan 

mengelompokkannya ke dalam beberapa kategori yang meliputi : 

a) Jenis olahraga yang dipertandingkan 

Jenis olahraga yang dipertandingkan saat terjadinya kasus 

pelanggaran brutal ialah dalam permainan sepakbola. Cabang 

olahraga ini merupakan cabang olahraga yang tidak menuntut 

dilakukannya kekerasan kepada pemain lawan untuk memperoleh 

kemenangan, tetapi ia merupakan cabang olahraga yang berpotensi 

dilakukannya kontak fisik seperti tekel, benturan,sikut-menyikut, 

dan sebagainya. Untuk memenangkan sebuah pertandingan sepak 

bola, sebuah tim harus mencetak gol lebih banyak daripada 

lawannya. Sepakbola tidak menuntut adanya kekerasan seperti tinju 

sehingga pada dasarnya setiap tindakan kekerasan di cabang 

                                                             
       124 Wina Setyawatie, Komdis PSSI: Agus Rohman Bersalah Sengaja Menendang Akli Fairuz, 
http://www.pikiran-rakyat.com/olah-raga/2014/05/24/282584/komdis-pssi-agus-rohman-bersalah-
sengaja-menendang-akli-fairuz, diakses tanggal 11 Juni 2017. 

http://www.pikiran-rakyat.com/olah-raga/2014/05/24/282584/komdis-pssi-agus-rohman-bersalah-sengaja-menendang-akli-fairuz
http://www.pikiran-rakyat.com/olah-raga/2014/05/24/282584/komdis-pssi-agus-rohman-bersalah-sengaja-menendang-akli-fairuz
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olahraga ini akan dikenakan hukuman. Yang dimaksud 

dikenakannya hukuman disini adalah hukuman disiplin yang dapat 

dijatuhkan oleh wasit yang memimpin pertandingan maupun komisi 

disiplin PSSI. 

b) Level pertandingan yang dipertandingkan 

Tanggal 10 Mei 2014  di gelar pertandingan sepakbola Divisi 

Utama PSSI Grup 1 antara Persiraja Banda Aceh melawan tamunya 

PSAP Sigli di Stadion H.Dimurthala Banda Aceh., kompetisi divisi 

utama sebagai liga yang resmi dan professional. 

c) Karakteristik kekerasan yang digunakan 

Pada kasus ini, tindakan kekerasan yang dilakukan oleh 

Pemain PSAP Sigli yaitu Agus Rohman, sebagai tindakan yang tidak 

sportif dan keadaan Akli sudah terjebak offside akan tetapi Agus 

tetap menghadang dengan menendang bagian perut Akli, kejadian 

tersebut menyebabkan Akli tergeletak kesakitan, Tujuan dari cara 

Agus untuk melindungi bola sangatlah bertujuan untuk menciderai 

lawan. Dari pemaparan ini dapat dilihat secara objektif bahwa 

tindakan pelanggaran brutal yang dilakukan oleh Agus Rohman 

pemain dari PSAP Sigli bukan merupakan karakteristik permainan 

sepakbola. Tindakan pelanggaran brutal ini merupakan suatu hal 

yang tidak lazim digunakan dalam permainan sepakbola. 
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d) Resiko terjadinya cedera 

Akli yang mengalami kesakitan pada malam harinya langsung 

dibawa ke rumah sakit Zaenal Abidin Banda Aceh pada jam 11 

malam oleh pihak Persiraja. Setelah dirawat selama 8 hari, Akli 

akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya, tepatnya 16 Mei 2014.  

Menurut visum Dokter, Akli mengalami kerobekan usus yang di 

akibatkan oleh tendangan yang ia terima. 

e) Keadaan pikiran pelaku 

Keadaan pikiran pelaku ini dikaitkan dengan niat pelaku untuk 

melakukan tindakan kekerasan tersebut. Akan dilihat ada tidaknya 

unsur kesengajaan, saat dilakukannya tindakan kekerasan tersebut. 

Dalam kasus di atas, tindakan terjangan kaki yang mengarah ke 

bagian perut yang dilakukan oleh Agus kepada Akli jelas merupakan 

suatu bentuk kesengajaan sebagai maksud dan tujuan. Karena Agus 

sudah mengetahui bahwa tindakan pelanggaran kepada Akli 

merupakan suatu bentuk pelanggaran hukum dan tetap menghendaki 

terjadinya akibat atas dilakukan tindakan terjangan tersebut. Di 

samping itu, tindakan pelanggaran brutal ini dilakukan saat bola 

sedang berhenti karena Akli sudah offside, karena emosi Akli terus 

menggiring bola, Agus pun menghantam bagian perut Akli, 

kesimpulan bahwa tindakan pelanggaran tersebut tidak dilakukan 

dalam sebuah permainan sepakbola melainkan dilakukan atas motif 

pribadi. 



98 
 

Berdasarkan analisis ini, dapat dilihat terdapat berbagai hal 

yang harus dipertimbangkan oleh penegak hukum. Sebelum 

memutuskan memberlakukan hukum pidana terhadap kasus di atas. 

Hukum pidana memang mengakui hak profesi olahragawan sebagai 

dasar penghapus pidana, tetapi jika melihat tindakan kekerasan pada 

kasus di atas:  

a) Dilakukan pada cabang olahraga yang tidak mengharuskan 

dilakukannya kekerasan seperti sepakbola, meskipun terdapat 

kemungkinan dilakukannya kontak fisik (sebagai bagian dari 

permainan). 

b) Dilakukan oleh pemain pada kompetisi profesional, dimana 

resiko dilakukannya tindakan serupa tidak sebesar jika 

dibandingkan dengan kompetisi amatir karena pemain telah 

dilatih secara profesonal dan dianggap memahami peraturan 

permainan. 

c) Bukan merupakan tindakan yang lazim dilakukan pada 

permainan sepakbola  

d) Dilakukan atas dasar kesengajaan ataupun kealpaan 

e) Menimbulkan cedera kepada pemain lain berupa kebocoran usus 

halus 

Maka korban tidak dianggap menyetujui atas dilakukannya 

tindakan kekerasan tersebut sehingga unsur-unsur melawan 

hukum dari tindakan kekerasan tersebut tetap melekat dan dapat 
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dikategorikan sebagai tindak pidana penganiayaan sebagaimana 

dimaksud dalam pasal 351 ayat (1) KUHP dan juga bisa 

dikategorikan sebagai tindak pidana karena kesalahannya 

(kelalaian atau kealpaan) pasal 359 KUHP menimbulkan orang 

lain luka atau bahkan meninggal dunia. 

B. Kualifikasi Pelanggaran dalam Permainan Sepak Bola yang 

Mengakibatkan Cedera Parah atau Hilangnya Nyawa Dilihat sebagai 

Tindakan Pidana Menurut Hukum Pidana dan Menurut Peraturan PSSI 

1. Subyek Tindak Pidana  

a. Manusia Sebagai Subyek Tindak Pidana  

Sebelum menjelaskan kepada pokok pembahasan tentang 

pelanggaran dalam permainan sepakbola yang mengakibatkan cedera 

parah atau hilangnya nyawa, maka sebelumnya akan dibahas mengenai 

apa itu subyek tindak pidana. Hal ini berkaitan dengan siapakah yang dapat 

menjadi pelaku tindak pidana. Apabila pengertian dan unsur-unsur tindak 

pidana, maka telah terlihat bahwa unsur yang pertama dari tindak pidana 

ialah perbuatan manusia. Dengan demikian, maka pada dasarnya dapat 

melakukan tindak pidana itu adalah manusia (natuurlijke person).125 Dapat 

dikatakan bahwa yang dapat menjadi pelaku tindak pidana adalah manusia 

dapat disimpulkan dari hal-hal seperti berikut126 : 

                                                             
       125 Sudarto, Op.cit. hal. 48. dalam Tongat. 2009. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam 
Perspektif Pembaharuan. Malang. UMM Press. Hal. 131. 

       126 Ibid. 
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1) Rumusan delik pada undang-undang (pidana) lazim dimulai dengan 
kata-kata “barang siapa” sebagai contoh dapat dilihat dalam beberapa 
rumusan delict dalam KUHP seperti berikut: 
a) Pasal 338 KUHP misalnya merumuskan : “barang siapa sengaja 

merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan, dengan 
pidana paling lama 15 tahun.” 

b) Pasal 359 KUHP merumuskan : “barang siapa karena kealpaannya 
menyebabkan matinya orang lain, diancam dengan pidana penjara 
paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun.” 

 
Kata “barang siapa” dalam rumusan delik diatas, tidak dapat diartikan 

lain dari pada “orang” atau “manusia”. Dengan demikian, kata “barang 

siapa” dalam rumusan pasal-pasal diatas maknanya menunjuk pada 

pengertian “orang” atau manusia”. 

2) Apabila melihat sanksi yang dapat diterapkan terhadap pelaku tindak 

pidana (manusia) sesuai dengan pasal 10 KUHP yaitu: 

a) Pidana pokok : 
1. Pidana mati  
2. Pidana penjara 
3. Kurungan  
4. Denda  
5. Pidana tutpan 

b) Pidana tambahan : 
1. Pencabutan hak-hak tertentu 
2. Perampasan barang-barang tertentu. 

3) Syarat adanya kesalahan  

Syarat adanya kesalahan pada diri pelaku untuk dapat dijatuhkan 

pidana menunjukkan, bahwa yang dapat dipertanggungjawabkan  

hukum pidana itu adalah manusia. Sebab kesalahan, baik yang berupa 

kesengajaan maupun kealpaan, merupakan sikap batin dari diri 

manusia.127 

                                                             
       127 Tongat, Op.cit. Hal. 132. 
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b. Korporasi atau Badan Hukum Sebagai Subyek Tindak Pidana  

Adanya perbedaan pandangan akan adanya korporasi atau badan 

hukum menjadi subyek tindak pidana, dimana ada pihak yang menentang 

korporasi atau badan hukum menjadi subyek hukum tindak pidana dan ada 

yang setuju sebagai subyek tindak pidana. Korporasi atau badan hukum 

dapat melakukan tindakan hukum seperti melakukan perjanjian dengan 

pihak lain, melakukan transaksi jual beli dengan pihak tertentu dan lain-

lain. Tidak dapat dipungkiri bahwa yang menggerakkan korporasi adalah 

pengurus (manusia). Bila menggunakan asas identifikasi, suatu asas dalam 

konsep hukum pidana inggris. Menurut asas ini, perbuatan pengurus atau 

pegawai korporasi disamakan dengan perbuatan korporasi itu sendiri. 

Dapat dikatakan bahwa tindakan yang dilakukan atau pegawai 

korporasi bukanlah semata atas tindakan atau kewenangan dari badan 

hukum yang bersangkutan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa 

kesalahan pengurus baik disengaja ataupun karena kelalaian dapat 

dianggap juga sebagai kesalahan korporasi. 128 

c. Ketentuan Pasal 2 KUHP 

Penjelasan di dalam pasal ini menjelaskan bahwa Ketentuan pidana 

dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang 

melakukan suatu tindak pidana di Indonesia. Pasal ini dengan tegas 

                                                             
       128 Mardjono Resodiputro. 1993. Tindak Pidana Korporasi dan Pertanggungjawabannya 
Perubahan Wajah Pelaku Kejahatan Di indonesia. Pidato dies Natalies ke -47 Perguruan Tinggi 
Ilmu Kepolisian, Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia, hal 4 dalam Tongat. 2009. Dasar-
dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan. Malang. UMM Press. Hal. 138. 
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menyatakan asas teritorial, dan ketentuan ini sudah sewajarnya berlaku 

bagi Negara yang berdaulat. Asas teritorial lebih menitik beratkan pada 

terjadinya perbuatan pidana di dalam wilayah Negara tidak 

mempermasalahkan siapa pelakunya, warga Negara atau orang asing. 

Dapat disimpulkan yaitu berarti semua kejahatan atau tindak pidana yang 

terjadi di Indonesia merupakan wewenang hukum pidana nasional.129  

2. Menurut Statuta PSSI 

a. Yurisdiksi Khusus  

 Status dari PSSI adalah berbadan hukum, sesuai dengan Ketetapan 

Menteri Kehakiman Republik Indonesia tanggal 2 Februari 1953 nomor 

J.A.5/11/16, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia tanggal 3 Maret 

1953 nomor 18.130 PSSI memiliki yurisdiksi hukum sendiri terkait 

penyelesaian perkara yang ada dalam persepakbolaan di Indonesia, sesuai 

dengan pasal 70 statuta PSSI, yaitu PSSI, anggota, pemain, ofisial, serta 

agen pemain dan agen pertandingan tidak diperkenankan mengajukan 

perselisihan ke  pengadilan negara dan badan arbitrase lainnya serta 

alternatif penyeleseian sengketa lainnya, kecuali yang ditentukan dalam 

statuta ini dan peraturan-peraturan FIFA. Setiap sengketa harus diajukan 

kepada yurisdiksi FIFA atau yuridiksi PSSI. karena PSSI memiliki 

jurisdiksi kewenangan untuk menyelesaikan masalah internal. Jika 

                                                             
       129 R.Soesilo, Op.cit. hal. 29. 

       130 Ramadhan Rico Pramudana dan Emmilia Rusdiana, Op.cit. hal. 10. 
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merujuk pada Undang-undang nomor 3 tahun 2005 pasal 57 huruf D131, 

seorang olahragawan harus mentaati peraturan dan kode etik dari cabang 

olahraga yang diikuti. Dalam hal ini alurnya ialah bilamana ada suatu 

permasalahan di dalam lapangan yang terkait pelanggaran disiplin atau 

tingkah laku buruk pemain di lapangan, akan dimulai dengan laporan wasit 

kepada pengawas pertandingan. Maka tugas pengawas pertandingan ialah 

harus menerima dan meneruskan segala bentuk pengaduan atau protes dari 

kapten kesebelasan yang bertanding kepada pengurus PSSI menurut 

tingkat kewenangannya, harus dikirim selambat-lambatnya 5 (lima) jam 

setelah pertandingan. Selanjutnya Apabila dalam suatu pertandingan 

terjadi peristiwa khusus atau pelanggaran disiplin, maka pengawas 

pertandingan harus membuat laporan khusus serta melampirkan bukti-

bukti untuk keperluan pengurus pusat PSSI menurut tingkat 

kewenangannya. Komisi disiplan lah yang menerima laporan dari 

pengawas pertandingan tembusan dari wasit untuk segera melakukan 

pemanggilan kepada pemain yang bersangkutan untuk diberikan 

hukuman. Bilamana pemain yang bersangkutan tidak menerima hasil dari 

sanksi yang diberikan komisi disiplin tersebut, maka pemain bisa 

melayangkan banding kepada komisi banding dari PSSI. 

 

                                                             
       131 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional. 
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b. Perbedaan Sanksi Dalam Hukuman Disiplin PSSI  

 Tujuan PSSI dalam memberikan hukuman disiplin kepada siapa saja 

yang melanggar fair play dan aturan main dalam lingkup sepakbola ialah 

sebagai bentuk adanya efek jera yang tujuan utamanya adalah memberikan 

kemajuan bagi persepakbolaan nasional, dan juga agar kasus – kasus  

tentang tingkah laku buruk antar pemain tidak lagi terjadi. Akan tetapi 

dalam berbagai kasus yang diputuskan oleh komisi disiplin PSSI, selaku 

organisasi sepakbola tertinggi di tanah air membuat suatu keputusan yang 

berbanding terbalik. 

1) Hukuman Pada Insiden Pemukulan Wasit 

Pertandingan antara Pelita Bandung Raya melawan Persiwa 

Wamena pada minggu 21 April 2013 di Stadion Siliwangi Bandung132. 

Wasit Muhaimin dipukul wajahnya oleh Pieter Rumaropen, karena 

tidak puas atas keputusan wasit yang memberikan keuntungan berupa 

tendangan bebas kepada tim lawan. Pieter sendiri oleh komisi disiplin 

dijatuhi sanksi dilarang bermain sepakbola seumur hidup karena 

dianggap melanggar pasal 61 kode disiplin tentang tingkah laku buruk. 

Keputusan yang tegas dan memberikan dampak agar setiap pemain 

lebih memperhatikan etikanya di dalam lapangan demi membangun 

permainan yang sportif dan sesuai dengan fair play. 

 

 

                                                             
       132 Ramadhan Rico Pramudana dan Emmilia Rusdiana, Op.cit. hal. 11. 
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2) Hukuman Pada Insiden Tendangan Brutal 

Tanggal 10 Mei 2014  di gelar pertandingan sepakbola Divisi 

Utama PSSI Grup 1 antara Persiraja Banda Aceh melawan tamunya 

PSAP Sigli di Stadion H.Dimurthala Banda Aceh. Pemain Persiraja 

Banda Aceh yaitu Akli Fairuz  mendapat kesempatan untuk mencetak 

gol pada menit ke 90 setelah tendangan pemain Persiraja lainnya dari 

luar kotak penalti berhasil di tepis Kiper PSAP Agus Rohman133. Akli 

berhasil menendang bola, namun Agus tetap berlari dan melakukan 

tendangan brutal tepat di perut bagian samping Akli. Setelah kejadian 

tersebut Akli yang mengalami kesakitan pada malam harinya Akli 

dibawa ke rumah sakit Zaenal Abidin Banda Aceh pada jam 11 malam 

oleh pihak Persiraja. Setelah dirawat selama 8 hari, Akli akhirnya 

menghembuskan nafas terakhirnya, tepatnya 16 Mei 2014.  Menurut 

visum Dokter, Akli mengalami kerobekan usus yang di akibatkan oleh 

tendangan yang ia terima. Agus Rohman di dalam kasus ini menerima 

hukuman berupa sanksi administratif skorsing bertanding selama 1 

tahun oleh Komisi Disiplin PSSI pada bulan Mei 2014 karena 

melanggar Kode Disiplin PSSI Pasal 61 tentang tingkah laku buruk. 

Komdis menyebutkan bahwa Agus Rohman melakukan perbuatan tidak 

terpuji dengan sengaja menendang Akli Fairuz.134 

                                                             
       133 Wina Setyawatie, Loc.cit. 

       134 Ibid. 
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Dilihat dari kasus tersebut, seharusnya PSSI memberikan 

hukuman yang sama kepada Agus rohman, bahwasanya apa yang 

dilakukan PSSI belum membuat masyarakat percaya akan keadilan 

dalam aturan main di dalam sepakbola. Apalagi yang menjadi 

taruhannya adalah nyawa dari seorang pesepakbola. Bila dibandingkan 

dengan kasus Pieter Rumaropen yang memukul wasit hingga berdarah 

dan hukuman yang diberikan komisi disiplin pun sama yaitu karena 

melanggar pasal 61 tentang tingkah laku buruk, akan tetapi sanksinya 

yang berbeda karena semuanya adalah wewenang komisi disiplin dan 

timnya dalam memutuskan hukuman yang pantas. Dalam hal ini adanya 

ketidak tegasan PSSI selaku organisasi yang menaungi ruang lingkup 

yang ada di sepakbola, yang bisa mengakibatkan hal seperti ini terulang 

kembali bilamana tidak adanya suatu hukuman atau sanksi yang tegas 

dan akan tetap dilakukan di kemudian hari. Seharusnya ada ketegasan 

dari PSSI dalam memberikan efek jera dan menimbulkan rasa adil, agar 

apa yang di cita-citakan bisa terwujud bilamana semua yang ada di 

dalam lingkup organisasi mau merubah cara ataupun aturan mainnya. 

c. Klasifikasi Tindakan Kekerasan Dalam Sepakbola Sebagai 

Pelanggaran Disiplin Ataukah Tindak Pidana 

Pengelompokan tindakan kekerasan yang terjadi di lapangan 

olahraga, pertama kali, dikembangkan oleh seorang sosiolog 

berkebangsaan Kanada bernama Mike Smith. Ia mengidentifikasi 

kekerasan yang terjadi di lapangan olahraga ke dalam empat bentuk 
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kekerasan yang berhubungan dengan cabang olahraga yang dimainkan, 

yaitu:135 

1) Brutal Body Contact 

Bentuk kekerasan yang pertama ini meliputi tindakan-tindakan 

fisik yang umum dilakukan dalam beberapa cabang olahraga dan 

diterima sebagai bagian dari permainan dan resiko atlet dalam 

berpartisipasi pada cabang olahraga tersebut. Sebagai contoh adalah 

tabrakan, pukulan, tekel, hadangan, kontak fisik, dan berbagai bentuk 

serangan fisik yang dapat menimbulkan cedera. Sebagian besar insan 

olahraga mendefinisikan tindakan ini sebagai serangan fisik yang 

ekstrim, meskipun tidak dikenakan hukuman atau di identifikasikan 

sebagai suatu tindakan kriminal atau ilegal. 

2) Borderline Violence 

Bentuk kekerasan ini meliputi tindakan yang melanggar peraturan 

permainan tetapi masih diterima oleh sebagian besar pemain dan pelatih 

sebagai suatu hal yang masih dianggap bagian dari permainan dan 

umum digunakan sebagai bagian dari strategi dalam sebuah 

pertandingan yang kompetitif. Sebagai contoh adalah “brush back” 

pada bisbol, tindakan menyikut pada sepak bola dan bola basket, pukul-

memukul di hoki es, membenturkan lengan ke rusuk seseorang 

quarterback pada american football. Meskipun tindakan-tindakan ini 

                                                             
       135 Jay Coakley. 2001. Sport in Society: Issues & Controversies, Seventh Edition. New York. 
Penerbit McGraw-Hill. Hal. 176. 
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mungkin terjadi dalam olahraga tersebut, terkadang mereka 

terprovokasi untuk membalas tindakan kekerasan yang dilakukan 

pemain lainnya. Hukuman dan denda tidaklah cukup efektif untuk 

menangani bentuk kekerasan ini. Bagaimanapun juga, tekanan publik 

untuk meningkatkan efektivitas sanksi terhadap bentuk kekerasan ini 

telah berkembang dalam beberapa tahun terakhir dan tingkat penjeraan 

untuk melakukan hal yang sama telah meningkat dalam beberapa 

kasus.136 

3) Quasi-Criminal Violence 

Bentuk kekerasan ini meliputi tindakan-tindakan yang meliputi 

pelanggaran terhadap peraturan-peraturan formal, hukum publik, dan 

bahkan norma-norma informal yang digunakan oleh pemain. Sebagai 

contoh pukulan yang telak dan serangan berbahaya yang dapat 

membahayakan tubuh pemain dan tidak mengindahkan norma-norma 

dalam permainan tersebut. Denda dan larangan bertanding biasanya 

dikenakan terhadap pemain yang melakukan bentuk kekerasan ini. 

Pemain biasanya mengutuk bentuk kekerasan ini dan melihatnya 

sebagai suatu penolakan terhadap norma-norma informal permainan 

dan makna menjadi seorang atlet.137 

 

 

                                                             
       136 Ibid. Hal, 177. 

       137 Ibid. 
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4) Criminal Violence 

Bentuk kekerasan ini meliputi tindakan-tindakan yang secara jelas 

telah keluar dari hukum dan masuk kepada suatu titik dimana para 

pemain mengutuk tindakan tersebut tanpa mempersoalkan apapun dan 

harus dituntut berdasarkan hukum sebagai suatu tindak pidana. Sebagai 

contoh adalah tindakan penganiayaan yang terjadi setelah pertandingan 

berlangsung dan tindakan penganiayaan yang terjadi selama 

pertandingan yang bisa dilihat sebagai tindakan yang keluar dari 

peraturan dan sedemikian kerasnya hingga cukup memungkinkan untuk 

membunuh atau mengakibatkan kecacatan yang serius pada pemain 

lawan. Bentuk kekerasan ini jarang terjadi dan jarang dilakukan 

penuntutan secara hukum. Bagaimanapun juga, banyak pihak yang 

mendukung dilakukannya penuntutan terhadap kasus-kasus ini. 

Dukungan ini berkembang pada awal tahun 2000 ketika seorang pemain 

hoki secara sengaja memukul kepala lawannya dengan stik hokinya. 

Tindakannya merupakan tindakan yang memalukan dan berbahaya 

sehingga pemain ini kehilangan respect dari setiap pemain di liga 

tersebut. 

Pertanyaan berikutnya adalah bagaimana cara membedakan 

apakah tindakan kekerasan tersebut adalah bagian dari strategi 

permainan atau tidak? Pertama-tama harus disadari bahwa terhadap 

cabang olahraga yang membutuhkan kontak fisik, terkadang 

penggunaan intimidasi, agresi, dan kekerasan dibutuhkan sebagai 
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bagian dari strategi permainan. Kesuksesan dari cabang olahraga ini 

tergantung dari penggunaan brutal body contact dan borderline 

violence. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa atlet pria pada 

olahraga yang membutuhkan kontak fisik secara rutin menolak quasi-

criminal violence dan criminal violence, tetapi mereka menerima brutal 

body contact dan borderline violence selama sesuai dengan peraturan 

permainan. 138 

Pada olahraga yang memutuhkan kontak fisik yang berat (tinju, 

sepak bola, hoki es, rugby, dan sebagainya), intimidasi dan kekerasan 

menjadi bagian dari strategi untuk memenangkan permainan, 

mempromosikan karir individu, meningkatkan drama bagi penonton, 

dan mengumpulkan uang bagi atlet dan sponsor. Atlet pada olahraga 

ini, bisa dikatakan, akan melakukan apapun untuk menghentikan 

pemain lawan, apapun yang dibutuhkan untuk memenangkan 

permainan. Mereka menyadari bahwa mereka dibayar untuk melakukan 

hal tersebut, bahkan untuk menimbulkan cedera bagi dirinya dan bagi 

pemain lawan. Ilustrasi yang tepat bagi kondisi ini ketika pelatih NBA, 

Pat Rilet, akan mendenda pemainnya $1,500 jika pemainnya tidak 

melakukan pelanggaran keras terhadap pemain lawan yang berlari 

menuju ring basket atau jika mereka menolong lawannya untuk berdiri 

setelah mendorongnya ke lantai. Pesannya sangat jelas: lakukan 

kekerasan atau didenda. Pada tahun 1995, pesan Riley ini menyebabkan 

                                                             
       138 Ibid. Hal, 183. 
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kontroversi bagi masyarakat di Amerika Serikat, tetapi ia tetap 

melanjutkan strateginya untuk melakukan brutal body contact dan 

borderline violence kepada pemainnya. Ketika seorang pemainnya 

melewati batas dan menggunakan quasi criminal violence, pemain akan 

didenda oleh NBA, tetapi tidak oleh Pat Riley.139 Meski demikian, 

menjadi jelas pandangan para atlet di atas bahwa mereka menentang 

adanya tindakan kekerasan yang mengakibatkan cedera, kecacatan 

serius, apalagi jika hal tersebut berujung pada kematian.  

Eva Achjani Zulfa140 menjelaskan bahwa dalam suatu 

pertandingan olahraga, apalagi yang merupakan jenis olahraga bela diri, 

duel, atau perang tanding kerap membawa resiko terjadinya luka, cacat 

fisik sampai pada kematian. Akan tetapi, hukum pidana melihat bahwa 

hal tersebut dilakukan dengan seizin korban dan dalam batasan-batasan 

ketentuan tertentu (dimana menurut pertimbangan dunia kesehatan 

masih dalam batas aman, tetapi ternyata dampak yang timbul 

melampaui perhitungan tersebut) maka dapat diterima suatu yang 

bukan merupakan tindak pidana.141 Jan Remmelink pun menilai 

terhadap cabang olahraga yang memang mengharuskan dilakukannya 

kekerasan dapat diberlakukan dasar pembenar tidak tertulis karena itu 

merupakan haknya sebagai pengemban profesinya. Remmelink menilai 

                                                             
       139 Ibid. 

       140 Eva Achjani Zulfa, Op.cit. hal. 53. 

       141 Ibid. Hal. 54. 
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bahwa pada olahraga tinju, korban telah menyetujui dilakukannya 

tindakan menimbulkan sakit atau luka sepanjang aturan main tetap 

diikuti atau setidaknya diupayakan untuk ditegakkan. Petinju tidak 

dibenarkan untuk memukul kemaluan lawannya karena hal ini telah 

melanggar aturan main dan nantinya ia akan dinyatakan bersalah 

melakukan penganiayaan.142 Untuk cabang olahraga sepak bola, 

Remmelink menilai ketika seorang pemain secara sadar menendang 

kaki lawannya, bukan bola, bahkan berujung pada permainan kasar, 

tindakan tersebut dapat dirubrikasi sebagai tindak pidana (Pasal 360 

KUHP, mengakibatkan orang mati atau luka karena salahnya), 

khususnya bila menimbulkan kecelakaan serius.143 

C. Pertanggung Jawaban Hukum Pidana terhadap Terjadinya Pelanggaran 

yang Mengakibatkan Cedera Parah atau Hilangnya Nyawa 

1. Dasar Hukum Tindak Pidana Kealpaan 

a. Pasal 359 KUHP 

Ketentuan-ketentuan mengenai kelalaian atau kealpaan yang 

menyebabkan korbannya meninggal dunia diatur dalam Kitab Undang-

undang Hukum Pidana (KUHP) Buku Kedua tentang Kejahatan Bab XXI 

Pasal 359144, yang berbunyi sebagai berikut : 

                                                             
       142 Remmelink, Op.cit. hal. 27. 

       143 Ibid. 

       144 R.Soesilo, Op.cit. hal. 248. 
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“Barang siapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain, 

diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau kurungan 

paling lama 1 (satu) tahun.”145 

b. Unsur Delik Karena Kealpaan Yang Menyebabkan Kematian  

Unsur-unsur dari rumusan pasal 359 tersebut diatas yaitu : 

1) Barang siapa  

Yang dimaksud dengan barang siapa adalah untuk menentukan 

siapa pelaku delik sebagai objek hukum yang telah melakukan delik 

tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan 

perbuatannya. Dalam hal ini maksud dari pada subjek hukum yang 

memiliki kemampuan bertanggungjawab adalah didasarkan kepada 

keadaan dan kemampuan jiwa dari pelaku yang didakwakan dalam 

melakukan delik, yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan sebagai 

keadaan sadar.146 

2) Karena kesalahannya (kelalaian atau kealpaan) 

Dalam unsur ini adalah bahwa matinya korban apakah 

merupakan akibat dari kelakuan yang tidak dikehendakki oleh terdakwa 

(orang yang berbuat).147 Jadi terhadap unsur ini pelaku tidak 

merencanakan sama sekali tindakannya tersebut dan tidak 

                                                             
       145 Ibid. 

       146 R.Soesilo. Op.cit. Hal.249. 

       147 Ibid. 
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memperhitungkannya dengan seksama sehingga terjadi suatu akibat 

yang tidak dikehendakinya. 

3) Menyebabkan matinya orang lain. 

Dalam unsur ini, karena kelalaiannya atau kealpaannya 

menyebabkan orang lain mati, maka unsur ini adalah untuk melihat 

hubungan antara perbuatan yang terjadi dengan akibat yang 

ditimbulkan sehingga rumusan ini menjadi syarat mutlak dalam delik 

ini adalah akibat. 

2. Dasar Hukum Tindak Pidana Penganiayaan 

    a. Pasal 354 KUHP 

Ketentuan-ketentuan mengenai tindak pidana penganiayaan berat 

diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yang 

berbunyi sebagai berikut:  

1) Barangsiapa dengan sengaja melukai berat orang lain, diancam karena 

melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama 

delapan tahun.  

2) Bila perbuatan itu mengakibatkan kematian, maka yang bersalah 

diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun. 

Dengan mengingat pengertian penganiayaan seperti yang sudah 

diterangkan di bagian awal, dengan menghubungkannya pada rumusan 

penganiayaan berat di atas, maka pada penganiayaan berat mempunyai 

unsur-unsur sebagai berikut: 

a) Kesalahannya: kesengajaan (opzettelijk); 
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b) Perbuatan: melukai berat;

c) Obyeknya: tubuh orang lain;

d) Akibat: luka berat.

Perbuatan melukai berat atau dapat disebut juga menjadikan luka 

berat pada tubuh orang lain, haruslah dilakukan dengan sengaja. 

Kesengajaan di sini haruslah diartikan secara luas, artinya termasuk dalam 

ketiga bentuk kesengajaan. Pandangan ini didasarkan pada keterangan 

dalam MvT yang menyatakan bahwa apabila dalam rumusan tindak pidana 

dirumuskan unsur kesengajaan, maka kesengajaan itu harus diartikan 

ketiga bentuk kesengajaan.148 

 148Ibid. Hal, 32 


