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ABSTRAK 

Suap menyuap sudah menjadi masalah yang multi dimensional karena 

menyangkut masalah sosial, moral, hukum, ekonomi, keamanan bahkan olahraga, 

termasuk di dalam dunia sepakbola. Seiring perkembangan sepakbola sebagai 

mesin industri ekonomi yang mendunia, penyimpangan mulai terjadi dan 

memunculkan praktik-praktik yang mencederai sportivitas dan nilai-nilai 

olahragawan di sepakbola, salah satunya praktik pengaturan skor pertandingan 

(match fixing). Pada tanggal 9 Juli 2019 Majelis Hakim memvonis terdakwa Dwi 

Irianto alias Mbah Putih karena telah melakukan tindak pidana turut serta 

melakukan suap dan menjatuhkan pidana kepada terdakwa yaitu pidana penjara 

selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan. Terdakwa melanggar Pasal 3 Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang tindak pidana suap jo. Pasal 55 ayat (1) 

ke-1 KUHP. Penyusun merasa tertarik untuk melakukan penelitian tentang 

bagaimana analisis materiil dan penalaran hukum yang dilakukan oleh hakim 

dalam kasus tindak pidana suap pengaturan skor sepakbola. Mengingat bahwa 

kasus suap pengaturan skor di Indonesia belum banyak contoh-contoh 

keberhasilan yang sampai pada proses pengadilan sebagai putusan akhir kasus 

tindak pidana suap pengaturan skor. 

Penelitian ini merupakan studi kajian pustaka (library research). 

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik dengan pendekatan menggunakan yuridis-

normatif. Data yang dikumpulkan adalah data primer yaitu Undang-Undang 

Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap serta yurisprudensi dan data 

sekunder yaitu buku-buku, jurnal hukum dan artikel hukum yang berhubungan 

dengan tindak pidana suap pengaturan skor. 

Berdasarkan analisis hasil penelitian yang ditinjau dari aspek materiil, 

putusan pidana ini dapat menjadi preseden bahwa perkara suap dalam sepakbola 

bisa dijangkau oleh hukum nasional dan menjadi efek jera bagi para pelaku match 

fixing. Namun, Majelis Hakim kurang memperhatikan fungsi struktur sosial yang 

ada pada Terdakwa mengingat kewenangan serta kepentingan umum dalam 

struktur sosial masyarakat. Dalam aspek penalaran hukum, dapat disimpulkan 

bahwa penalaran hukum yang dibangun Majelis Hakim belum sepenuhnya 

mempertimbangkan nilai-nilai untuk konteks keindonesiaan dewasa ini. hakim 

dituntut untuk menggunakan Teori Hukum Pembangunan agar nilai-nilai budaya 

yang menyertai perjalanan sejarah sistem hukum Indonesia tidak serta merta 

selalu menjadi acuan hukum konkrit saja, namun harus sesuai dengan nilai yang 

hidup dalam masyarakat. 

 

 

Kata Kunci: Suap sepakbola, Pengaturan skor (match fixing), Penalaran Hukum. 
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MOTTO 

“Orang yang berhenti belajar adalah orang yang lanjut usia,walaupun umurnya 

masih muda. Namun, orang yang tidak pernah berhenti belajar, maka akan 

selamanya menjadi pemuda” 

-Henry Ford- 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang

Masalah suap adalah salah satu masalah yang sudah sangat lama 

terjadi dalam masyarakat. Pada umumnya suap diberikan kepada orang yang 

berpengaruh atau pejabat agar melakukan untuk tidak melakukan sesuatu yang 

berhubungan dengan jabatanya1. Orang yang memberi suap biasanya 

memberikan suap agar keinginanya tercapai dengan maksud untuk 

mempengaruhi secara jahat atau korup. Suap dapat terjadi dimana saja dan 

kepada siapapun. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa suap sudah 

mewarnai hampir semua aspek kehidupan dan aktivitas masyarakat, tak 

terkecuali dalam dunia olahraga. Masalah suap sudah menjadi masalah yang 

multi dimensional karena menyangkut masalah sosial, moral, hukum, 

ekonomi, keamanan, bahkan tidak menutup kemungkinan terjadi dalam 

olahraga sepakbola. Pada hakekatnya perbuatan suap menyuap bertentangan 

dengan norma kesusilaan, norma sosial dan moral Pancasila, yang 

membahayakan kehidupan masyarakat dan bangsa kenyataan sudah 

menunjukan bahwa suap sudah terjadi dalam berbagai bentuk dan sudah 

melekat pada sifat masyarakat.2 

Kesenangan dan kegembiraan yang ditimbulkan olahraga sepakbola 

seperti magnet yang bisa menarik siapa saja untuk turut serta berada di 

1 Andi Hamzah, “Pemberantasan Korupsi Ditinjau Dari Hukum Pidana”, (Jakarta: Pusat 

Hukum Pidana Universitas Trisakti, 2002), hlm. 25. 
2 Sonata Lukman, “Tinjauan Yuridis Ketentuan Delik Suap dalam Undang-Undang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Glare Bribery judicial review provisions in 

the Law on Corruption Eradication”, Tesis, Universitas Indonesia. Jakarta, 2013. Hlm. 1. 
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dalamnya. Baik itu sebagai penonton, pemain, pelatih, bahkan sebagai penjual 

makanan turut serta terlibat didalamnya. Di tingkat yang lebih profesional 

magnet dari permainan sepakbola bahkan membuat perputaran uang yang 

terlibat di dalamnya telah melampaui 12 digit nominal sebuah mata uang. Hal 

fantastis seperti ini yang membuat olahraga sepakbola mudah terlibat kasus 

kecurangan seperti doping, pengaturan skor, judi, intimidasi, diving, dan lain-

lain. 

Publik sepak bola tanah air kembali dihebohkan dengan adanya kasus 

suap dan pengaturan skor yang terjadi di Liga Indonesia. Pernyataan yang 

disampaikan oleh beberapa tokoh dan pemilik klub sepakbola dalam salah satu 

acara Talkshow di salah satu stasiun televisi swata membuat heboh jagat 

sepakbola dalam negeri. Persoalan pengaturan skor, suap menyuap yang 

melibatkan klub dan bahkan anggota dari pengurus Persatuan Sepakbola 

Seluruh Indonesia (PSSI) membuat banyak masyarakat Indonesia merasa 

kecewa dan kesal karena sepakbola sebagai salah satu olahraga favorit yang 

ditonton dan digemari masyarakat, ternyata hanya sebuah liga settingan yang 

sudah ditentukan hasil akhirnya. 

Kasus ini kemudian mendapat perhatian serius baik dari PSSI dan 

Kemenpora sebagai lembaga pengelola dan pengawas Liga Sepakbola 

Indonesia. Sekretaris menteri Pemuda dan Olahraga Gatot Sulistyantoro Dewa 

Broto kemudian menyatakan bahwa kasus ini dapat ditindak secara pidana 

dengan mengacu pada Undang-undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak 
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Pidana Suap3. Hal senada juga disampaikan PSSI melalui Joko Driyono selaku 

pelaksana tugas ketua umum PSSI menyetakan bahwa orang-orang yang 

diduga melakukan pengaturan skor dapat dijerat dengan Undang-undang 

Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap. 

Kasus pengaturan skor ini kemudian dilanjutkan ke proses penyidikan 

dan peradilan setelah ditangani langsung oleh Kepala Negara Kepolisian 

Republik Indonesia Tito Karnavian. Jaksa Penuntut Umum menggunakan 

Undang-undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap dan 

Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan 

Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai dasar untuk menuntut tersangka yang 

diduga melakukan suap dan pengaturan skor dalam Liga sepakbola Indonesia.4 

Penggunaan Pasal 3 Undang-undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang 

Tindak Pidana Suap dalam rangka menjerat pelaku pengaturan skor 

merupakan hal yang baru dalam sepakbola Indonesia. Dalam banyak 

penelitian disebutkan bahwa tidak ada dasar hukum untuk menjerat pelaku 

pengaturan skor dalam sepakbola indonesia. Bahkan faktanya pelaku 

pengaturan skor dan suap yang terjadi dalam sepakbola sebelumnya tidak 

dipidana dan hanya mendapatkan sanksi persuasif dari Komisi Disiplin PSSI. 

 
3 Ini UU yang Bisa Digunakan untuk Seret Pelaku Pengaturan Skor ke Ranah Hukum. 

(https://www.indosport.com/sepakbola/20181129/ini-uu-yang-bisa-digunakan-untuk-seret-pelaku-

pengaturan-skor, diakses pada tanggal 19 Agustus 2019 pukul 11.07) 
4 Enam Tersangka Pengaturan Skor Kena Pasal Tindak Pidana Suap & TPPU. 

(https://tirto.id/enam-tersangka-pengaturan-skor-kena-pasal-tindak-pidana-suap-tppu-dhgM, 

diakses pada tanggal 19 Agustus 2019 pukul 13.04) 

https://www.indosport.com/sepakbola/20181129/ini-uu-yang-bisa-digunakan-untuk-seret-pelaku-pengaturan-skor
https://www.indosport.com/sepakbola/20181129/ini-uu-yang-bisa-digunakan-untuk-seret-pelaku-pengaturan-skor
https://tirto.id/enam-tersangka-pengaturan-skor-kena-pasal-tindak-pidana-suap-tppu-dhgM
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Menjadikan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak 

Pidana Suap sebagai dasar hukum untuk menjerat pelaku pengaturan skor dan 

suap dalam sepakbola menuai pro dan kontra. Hal ini menjadi perdebatan para 

peneliti hukum, ada yang menganggap bahwa tidak adanya aturan hukum 

untuk menjerat para pelaku pengaturan skor, dan ada pula peneliti yang 

menganggap aturan hukumnya sudah ada tetapi sudah out of date. 

Pakar Hukum Pidana Muzakkir semisal, berpendapat bahwa kasus 

pengaturan skor merupakan kejahatan lunak, hal ini dikarenakan sulit 

melakukan pembuktian terhadap tindakan pengaturan skor. Pengaturan skor 

menurut Muzakkir berbeda dengan tindak pidana suap dalam kasus korupsi, 

dimana para penegak hukum dapat membuktikan kasus suap dengan data-

data.5 

Lebih lanjut, Muzakkir berpendapat bahwa untuk kasus pengaturan 

skor dapat dilakukan upaya pencegahan dengan membinaan moral pelaku. 

Sanksi-sanksi seperti dilarang berkecimpung di dunia sepakbola untuk jangka 

waktu tertentu merupakan solusi untuk membuat efek jera supaya tidak 

melakukan praktik pengaturan skor. 

Sedangkan menurut pendapat Eko Noer Kristiyantoko, peneliti hukum 

olahraga di Badan Pembinaan Hukum Nasional-Kementerian Hukum dan 

HAM RI, berpendapat bahwa otoritas negeri ini tidak memiliki kemampuan 

 
5 Pakar Hukum Pidana Bicara Soal Pengaturan Skor di Sepakbola Indonesia, 

(https://www.bola.com/indonesia/read/3881995/pakar-hukum-pidana-bicara-soal-pengaturan-skor-

di-sepak-bola-indonesia, diakses tanggal 19 Agustus 2019 pukul 16.09) 

https://www.bola.com/indonesia/read/3881995/pakar-hukum-pidana-bicara-soal-pengaturan-skor-di-sepak-bola-indonesia
https://www.bola.com/indonesia/read/3881995/pakar-hukum-pidana-bicara-soal-pengaturan-skor-di-sepak-bola-indonesia
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atau kemauan untuk menjerat para pelaku pengaturan skor pertandingan 

sepakbola di Indonesia dengan hukum pidana yang diatur dalam Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 1980, bahkan ia menekankan sudah terpenuhnya 

syarat dalam ketentuan pasal 2,3, dan 5. Namun bagi aparat berwenang, sanksi 

internal dari PSSI dianggap sudah cukup untuk menghukum para pelaku.6 

Terlepas dari pro dan kontra, penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian mengenai aturan perundang-undangan yang berlaku melihat 

relevansi penggunaan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak 

Pidana Suap dalam rangka menindak pelaku pengaturan skor dan suap dalam 

sepakbola. Penegakan hukum yang lemah oleh federasi dianggap penyebab 

Indonesia menjadi lahan subur tindak kejahatan pengaturan skor dalam laga 

sepakbola. Hal yang terpenting yang harus dilihat adalah karena peraturan 

Undang-Undang nya belum memberikan kepastian hukum, maka penting 

untuk melihat bagaimana Undang-Undang ini digunakan oleh para penegak 

hukum terlebih lagi kepada hakim. 

Terdapat sebuah kasus pengaturan skor sepakbola di Banjarnegara 

dengan putusan akhir menyangkut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 

tentang Tindak Pidana Suap. Enam orang terdakwa yang terlibat dalam kasus 

pengaturan skor klub Liga 3, Persibara Banjarnegara akhirnya mendapatkan 

vonis dari Pengadilan Negeri Banjarnegara (masing-masing berkas terpisah). 

Kasus yang menyeret pengurus dan petinggi PSSI diantaranya Priyanto alias 

 
6 Eko Noer Kristiyantoko, Pengaturan Skor Sepakbola dan Ketidakma(mp)uan Penegak 

Hukum, 2015 
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mbah Pri (Anggota Komite Wasit Asosiasi Provinsi PSSI Jawa Tengah), Dwi 

Irianto alias mbah Putih (Anggota Komite Disiplin PSSI), Johar Lin Eng 

(Anggota Komite Eksekutif PSSI dan Ketua Asprov PSSI Jawa Tengah), serta 

nama lain yakni Anik Yuni Artika alias Tika (Asisten Manajer Persibara), 

Wasit Nurul Safarid, dan mantan Direktur Penugasan Wasit PSSI Mansyur 

Lestaluhu alias mbah Mansyur. 

Analisis aspek materiil dan penalaran hakum oleh hakim dalam 

putusan akhir kasus suap pengaturan skor dalam sepakbola menjadi menarik 

untuk diteliti mengingat sejak era 1950an hingga awal 2000an, kebanyakan 

sosok yang diduga terlibat suap atau pengaturan skor sebatas mendapat sanksi 

larangan aktif dalam sepakbola. Terkait hukuman pidana, belum banyak 

contoh-contoh keberhasilan yang sampai dibawa kepada meja hijau. Oleh 

karena itu penyusun tertarik melakukan penelitian bagaimana analisis aspek 

materiil dan penalaran hukum yang digunakan oleh hakim dalam penerapan 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap di 

tingkat Pengadilan Negari Banjarnegara sebagai putusan akhir kasus tindak 

pidana pengaturan skor. Mengingat putusan hakim ini menjadi penting karena 

menjadi preseden dan menyadarkan masyarakat bahwa perkara match fixing 

bisa dijangkau oleh hukum nasional dan dibawa ke pengadilan sama seperti 

kasus tindak pidana umum lainnya. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka diambil rumusan 

masalah sebagai berikut: 
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1. Bagaimana Analisis Materiil Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2019/PN Bnr 

dalam Kasus Tindak Pidana Suap di tingkat Pengadilan Negari 

Banjarnegara? 

2. Bagaimana Analisis Penalaran Hukum oleh Hakim dalam Putusan 

Nomor 51/Pis.Sus/2019/PN Bnr Kasus Tindak Pidana Suap di 

Pengadilan Negeri Banjarnegara? 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Suatu kegiatan penelitian tentunya harus memiliki tujuan yang ingin 

dicapai sebagai arah dari suatu penelitian dan diharapkan dapat 

menyajikan data yang akurat sehingga dapat memberikan manfaat serta 

mampu memberikan jawaban dari permasalahan yang diangkat dalam 

penelitian. Berdasarkan hal tersebut tujuan dan kegunaan diadakannya 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Tujuan Peneliti 

Untuk menemukan dan menganalisa putusan hakim dalam 

menjatuhkan putusan tindak pidana suap dan penalaran hukum 

oleh hakim pada kasus pengaturan skor putusan nomor: 

51/Pid.Sus/2019/PN Bnr. 

2. Kegunaan Penelitian  

a. Secara teoritis, penyusun karya tulis ilmiah ini dapat memberi 

kontribusi khazanah keilmuan dasar teoritis bagi perkembangan 

ilmu hukum pada umumnya, dan dapat memberikan informasi 
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pada implementasi kasus tindak pidana suap pengaturan skor 

sepakbola di Indonesia. 

b. Secara Praktis, diharapkan dapat menjadi referensi penegak hukum 

atas kasus tindak pidana suap pengaturan skor dan juga menjadi 

bahan dalam mempertimbangkan pembaruan hukum tindak pidana 

suap pengaturan skor pertandingan sepakbola di Indonesia.  

c. Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan 

pengetahuan di bidang ilmu hukum, khususnya mengenai tindak 

pidana suap pengaturan skor sepakbola di Indonesia. 

D. Telaah Pustaka 

Sebelum melakukan penelitian ini, penyusun melakukan beberapa 

penelusuran dan komparasi dengan karya ilmiah yang sudah dilakukan 

peneliti sebelumnya, ditemukan beberapa literatur atau penelitian yang 

berkaitan dengan judul penelitian skripsi ini, yang dapat diuraikan sebagai 

berikut : 

Penelitian yang ditulis oleh Pranama Mawada Putra dengan judul 

Praktik Pengaturan Skor Pertangdingan Sepakbola Dikaitkan dengan Hukum 

Pidana di Indonesia7 dan penelitian yang ditulis oleh Akhmad Irfan Ismai dan 

Chepi Ali Firman dengan judul Penegakan Hukum dalam Pertandingan 

Sepakbola Terhadap Pengaturan Skor (match fixing) dikaitkan dengan Hukum 

Positif dan Kode Disiplin PSSI8, menyatakan  bahwa penelitian ini 

 
7 Pranama Mawada Putra.Praktik Pengaturan Skor Pertangdingan Sepak bola Dikaitkan 

Dengan Hukum Pidana di Indonesia.Skripsi.Universitas Katolik Parahyangan.2017. 
8 Akhmad Irfan Ismai dan Chepi Ali Firman.Penegakan Hukum dalam Pertandingan 

Sepakbola terhadap Match Fixing (Pengaturan Skor) dikaitkan dengan Hukum Positif dan Kode 
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menunjukan belum adanya peraturan perundang-undangan yang memadai 

yang dapat digunakan oleh para penegak hukum di Indonesia untuk menjerat 

para pelaku pengaturan skor secara pidana. Pemberlakuan ketentuan pidana 

yang dikaitkan dalam pengaturan skor tidak memadai. Variasi modus operan 

dalam praktik pengaturan skor tidak terjangkau oleh ketentuan yang berlaku, 

sehingga dibutuhkan ketentuan pidana yang khusus mengatur mengenai 

praktik pengaturan skor di olahraga, khususnya sepakbola. Begitu juga dengan 

peran polisi serta masyarakat yang harus melihat sepakbola itu tidak hanya 

pertandingan, akan tetapi sepakbola itu sendiri ada hukum yang mengatur 

secara rinci sesuai Undang-Undang di Indonesia dan kode disiplin PSSI. 

Namun, dalam penelitian lain terdapat beberapa hal yang berbeda, 

seperti penelitian yang ditulis oleh Eko Noer Kristiyanto dengan judul 

Pengaturan Skor Sepakbola dan Ketidakmampuan Penegak Hukum. Penelitian 

ini menunjukan bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang 

Tindak Pidana Suap sebenarnya bisa digunakan untuk menjerat para pelaku 

kasus pengaturan skor, meskipun peneliti melihat bahwa harus adanya 

peninjauan ulang mengenai sanksi-sanksi pidananya.9 Penelitian senada juga 

ditulis oleh Alexzander Rinaldy dengan judul Kriminalisasi Match Fixing 

dalam Pertandingan Sepakbola di Indonesia Berdasarkan Undang Undang 

 
Disiplin PSSI.Penelitian Hukum.Jurnal Prosiding Ilmu Hukum.Universitas Islam Bandung.Vol 

3.2017. 
9 Eko Noer Kristiyanto. Pengaturan Skor Sepakbola dan Ketidakmampuan Penegak 

Hukum.Penelitian Hukum.Media Pembinaan Hukum Nasional.2015. 
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Nomor 11 Tahun 1980 Tentang Tindak Pidana Suap10 dan peneliti lain 

Mochmada Reza Fahmianto dengan judul Aspek Pidana Terkait Pengaturan 

Skor (Match Fixing) dalam Pertandingan Sepakbola. Penelitian ini 

berpendapat sama bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 dapat 

digunakan untuk menjerat pelaku pengaturan skor.11 Namun demikian, 

persoalan kasus pidana pengaturan skor terbentur dengan persoalan pegawai 

negeri sipil. Seperti kasus percobaan penyuapan yang dilakukan Johan Ibo 

kepada pemain Borneo FC yang akan bertanding melawan Persebaya 

Surabaya di Surabaya. Johan ibo tidak dapat dipidana karena tidak ada unsur 

pegawai negeri atau penyelenggara negara. Disisi lain, penelitian yang 

dilakukan oleh Fais Taufiqurrahman dengan judul Pertanggung-jawaban 

Pidana Pelaku Suap Pengaturan Skor Sepakbola (Match Fixing) di Indonesia 

menyatakan bahwa pelaku pengaturan skor bisa dijerat dengan Undang 

Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi jika anggota PSSI yang terbukti menerima dan memberi suap.12 

Berdasarkan beberapa hasil telaah dan komparasi penulis terhadap 

hasil penelitian sebelumnya, penulis belum menemukan adanya pembahasan 

yang secara spesifik mengenai penerapan dan penalaran hukum yang 

digunakan oleh hakim terhadap implementasi Undang-Undang Nomor 11 

Tahun 1980 Tentang Tindak Pidana Suap di Pengadilan Negeri. Selama ini, 

 
10 Alexzander Rinaldy.Kriminalisasi Match Fixing Dalam Pertandingan Sepakbola di 

Indonesia Berdasarkan Undang Undang Nomor 11 Tahun 1980 Tentang Tindak Pidana 

Suap.Skripsi.Universitas Tarumanegara.2017. 
11 Mochmada Reza Fahmianto.Aspek Pidana Terkait Pengaturan Skor (Match Fixing) 

Dalam Pertandingan Sepakbola.Skipsi.Universitas Airlangga.2016. 
12 Fais Taufiqurrahman.Pertanggung-jawaban Pidana Pelaku Suap Pengaturan Skor 

Sepakbola (Match Fixing) di Indonesia.Skripsi.Universitas Tarunojoyo.2017. 
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kasus suap pengaturan skor pertandingan sepakbola di Indonesia hanya 

mendapatkan sanksi persuasif dari komdis PSSI saja, dan belum ada yang 

dibawa ke ranah pengadilan sebagai perkara pidana. Artinya, kasus tindak 

pidana suap pengaturan skor belum memberikan kepastian hukum mengingat 

kasus yang terjadi hanya sampai di pihak kepolisian dan tidak dilanjutkan ke 

jalur hukum yang semestinya. Baru pertama kali ini kasus suap pengaturan 

skor dibawa sampai ke ranah pengadilan negeri sebagai putusan akhir sebagai 

kasus pidana. 

E. Kerangka Teoretik 

1. Teori Fungsionalisme Struktural 

Tokoh yang mendominsai Teori Fungsionalisme Struktural adalah 

Talcott Parsons. Menurut Talcott Parson Teori Fungsionalisme Struktural 

adalah sesuatu yang urgen dan sangat bermanfaat dalam suatu kajian tentang 

analisa masalah sosial. Hal ini disebabkan karena studi struktur dan fungsi 

masyarakat merupakan sebuah masalah sosiologis yang telah menembus 

karya-karya para pelopor ilmu sosiologi dan para ahli Teori kontemporer. 

Secara garis besar fakta sosial yang menjadi pusat perhatian sosiologis terdiri 

atas dua tipe yaitu struktur sosial dan pranata sosial. Menurut Teori 

Fungsionalisme Struktural, struktur sosial dan pranata sosial tersebut berada 

dalam suatu sistem sosial yang berdiri atas bagian-bagian atau elemen-elemen 

yang saling berkaitan dan menyatu dalam keseimbangan. 

Asumsi dasar dari Teori Fungsional Struktural adalah bahwa 

masyarakat terintegrasi atas dasar kesepakatan dari para anggotannya  akan 
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nilai-nilai kemasyarakatan tertentu yang mempunyai kemampuan mengatasi 

perbedaan-perbedaan sehingga masyarakat dipandang sebagai suatu sistem 

yang secara fungsional terintegrasi dalam suatu keseimbangan. Dengan 

demikian masyarakat merupakan kumpulan sistem-sistem sosial yang satu 

sama lain berhubungan dan saling ketergantungan. 

Teori Fungsionalisme Struktural berasal dari pemikiran Emile 

Durkheim, dimana masyarakat dilihat sebagai suatu sistem yang di dalamnya 

terdapat sub-sub sistem yang masing-masing mempunyai fungsi untuk 

mencapai keseimbangan dalam masyarakat. Teori ini berada pada level 

makro yang memusatkan perhatiannya pada struktur sosial dan institusi sosial 

berskala luas, antarhubungannya, dan pengaruhnya terhadap masyarakat. 

Sumbangsih Durkheim bagi struktur teoritis Parsons adalah pada penyatuan 

sistem sosial, dimana masyarakat menjadi sebuah kesatuan yang suci melalui 

keseimbangan dari masing-masing bagiannya. Elemen-elemen dalam 

masyarakat menjadi saling tergantung dan bersifat mengatur untuk kebutuhan 

sistem. 

Alokasi dan integrasi merupakan dua proses fundamental yang 

diperlukan untuk memelihara keseimbangan sistem. Sistem cenderung 

menjaga keseimbangan meliputi: pemeliharaan batas dan pemeliharaan 

hubungan antara bagian dengan keseluruhan sistem, mengendalikan 

lingkungan yang berbeda dan mengendalikan kecenderungan untuk merubah 

sistem dari dalam. Teori Fungsionalisme Struktural merupakan integritas 

sistem yang bisa melibatkan sesuatu dari ketergantungan total bagian-
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bagiannya terhadap satu sama lain kepada ketidaktergantungan yang 

komparatif.13 

Fungsionalisme Struktural sering menggunakan konsep sistem ketika 

membahas struktur atau lembaga sosial. Sistem ialah organisasi dari 

keseluruhan bagian-bagian yang saling tergantung, yang mengartikan bahwa 

Fungsionalisme Struktural terdiri dari bagian yang sesuai, rapi, teratur, dan 

saling bergantung.14 Seperti layaknya sebuah sistem, maka struktur yang 

terdapat dalam masyarakat akan memiliki kemungkinan untuk selalu dapat 

berubah. Karena sistem cenderung ke arah keseimbangan maka perubahan 

tersebut selalu merupakan proses yang terjadi secara perlahan hingga 

mencapai posisi yang seimbang dan hal itu akan terus berjalan seiring dengan 

perkembangan kehidupan manusia. 

Selain itu, Teori Fungsionalisme Struktural meyakini bahwa 

perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat merupakan upaya 

masyarakat guna mencapai keseimbangan atau kestabilan baru. Dalam 

berbagai kondisi, masyarakat berupaya beradaptasi dan menyusun kembali 

dirinya hingga menemukan keseimbangan baru yang lebih mantap. Teori 

Fungsionalisme Strukturan milik Talcott Parsons merupakan penilaian 

tentang masalah, kejadian, fakta serta pengalaman-pengalaman yang 

menekankan pada keteraturan, keseimbangan sebuah sistem yang ada di 

masyarakat atau lembaga. 

 
13 Paul S. Baut. Teori-Teori Sosial Modern: Dari Parsons Sampai Hebermas (Jakarta: CV 

Rajawali, 1992), hlm. 76. 
14 George Ritzer. Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda (Jakarta: PT. 

Rajagrafindo Persada, 1992), hlm. 98. 
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2. Teori Penalaran Hukum  

Dalam konteks penalaran hukum oleh hakim, Martin P. Golding, 

memberi pengertian luas dan sempit. Dalam pengertian luas, penalaran 

hukum mencakup suasana kebatinan seorang hakim dalam mengolah akal 

budinyadengan mengerahkan gagasan, keyakinan, prediksi, perasaan, dan 

emosinya untuk membuat putusan. Sedangkan dalam pengertian sempit, 

penalaran hukum adalah argumentasi hukum yang dibangun oleh hakim 

untuk menjustifikasi putusan yang dibuatnya. Argumentasi hukum ini sebisa 

mungkin memuat alasan-alasan hukum yang dapat diterima oleh para pihak 

yang berperkara, para pengemban hukum, dan masyarakat luas serta 

mengedepankan kepentingan umum.15 

Melihat dalam konteks sudut pandang, pertama dipilih dari perspektif 

hukum penalaran menurut kacamata kelompok ilmu-ilmu. Posisi pandangan 

ilmu-ilmu sangat menentukan masing-masing penalarannya. Uraian tantang 

pengelompokkan ilmu-ilmu ini juga menjadi pembuka jalan kearah 

pembahasan tentang posisi ilmu hukum dalam khasanah keilmuan, sekaligus 

untuk melihat apakah posisi tersebut berdampak  pada karakteristik yang 

digunakan. Hukum-hukum penalaran yang melekat pada ilmu-ilmu tersebut 

ternyata juga tidak statis mengahadapi perubahan masa. Sudut pandang akibat 

dinamika “sangkala” tersebut diwakilkan oleh uraian tentang masa modern 

versus posmodern. Harus diakui bahwa posmodernisme telah memberikan 

ujian berat bagi kemapanan ilmu-ilmu hukum penalaran. Posmodernisme 

 
15 Martin Philip Golding, Legal reasoning (Toronto: Broadview Press, 2001), hlm. 1. 
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menuntut reorientasi, tidak saja pada sisi pemaknaan ontologis dan 

aksiologis, tetapi terlebih pada epistimologis keilmuannya.16 

Dalam teori penalaran hukum terdapat beberapa pandangan konsep 

antara lain: 

a. Hermeneutika dan Konstruktivisme 

b. Sociological Jurisprudence 

c. Teori Hukum Pembangunan 

Teori yang lahir karena ketertarikan Mochtar Kusumaatmadja 

terhadap Sosiological Jurisprudence. Teori ini menggunakan pendekatan 

normatif-sosiologis. Teori ini dijadikan appllied theory karena dirancang 

olehnya dengan melihat kebutuhan-kebutuhan pembangunan di Indonesia. 

Konsep berpikir teori ini telah diterima secara normatif sebagai konsep 

pembinaan hukum di Indonesia sejak 1973. Teori ini memiliki kedekatan 

dengan grand theories dan middle-range theory dengan meletakanya dalam 

ruang lingkup keluarga sistem civil law. 

Dalam pandangannya, sumber hukum yang utama adalah Undang-

Undang. Untuk itu dalam perumusan hukum yang baru, pertama-tama tetap 

harus diperhatikan sumber hukum yang sudah eksis. Mochtar menyadari 

benar kondisi sistem hukum Indonesia sebagai pewaris sistem hukum 

kolonial Belanda. Dalam perumusan Undang-Undang yang baru itu, harus 

diperhatikan hukum yang hidup di masyarakat. 

F. Metode Penelitian 

 
16 Shidarta, Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum, cet. I, (Yogyakarta: Genta 

Publishing, 2013), hlm. 32. 
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1. Jenis Penelitian  

Dalam penelitian skripsi ini penyusun menggunakan penelitian 

berdasarkan tinjauan pustaka (library research), mengenai Putusan 

Hakim (No. 51/Pid.Sus/2019/PN Bnr) yang bersifat deskriptif 

analistik yaitu metode pengumpulan data lalu dianalisis sesuai putusan 

hakim, ditambah dengan referensi buku-buku hukum lain. 

2. Sifat Penelitian  

Penelitian ini bersifat deskriptif-analistik dengan menjelaskan 

data yang ada di lapangan dan sekaligus penyusun memberikan 

penilaian dari sudut pandang hukum positif tentang tindak pidana suap 

mengacu pada Undang-undang Nomor 11 Tahun 1980 Tentang 

Tindak Pidana Suap. Dari pengolahan data penelitian akan dapat 

diketahui dengan jelas penerapan pasal tindak pidana suap. Mengenai 

objek, penyusun melakukan studi kasus di Pengadilan Negeri 

Banjarnegara. 

3. Metode pengumpulan data  

Metode yang digunakan adalah teknik observasi partisipatif 

dan wawancara mendalam pada kasus  berupa putusan No. 

51/Pid.Sus/2019/PN.Bnr pendekatan fenomena problematika dalam 

dunia olahraga yang sering kita saksikan di televisi sebagai sumber 

bahan hukum17. 

4. Teknik Pengolahan Data  

 
17 Dya Octorina Susanti dan A’an Efendi, Penelitian Hukum: Legal Research (Jakarta: 

Sinar Grafika, 2014), hlm. 119. 



17 
 

 
 

a. Mengumpulkan data, mengamati dari aspek kelengkapan, validitas, 

dan relevansinya dengan objek kajian. 

b. Menganalisa lebih lanjut terhadap data-data tersebut dengan 

menggunakan teori yang bersumber dari bukti maupun dari hasil 

pengamatan di lapangan sehingga memperoleh kesimpulan yang 

benar. 

5. Pendekatan Penelitian  

Pendekatan yang digunakan penyusun adalah pendekatan yuridis 

normatif, yaitu penyusun menjelaskan masalah yang dikaji dengan 

hukum positif atau hasil pemikiran manusia diformulasikan dalam 

Undang-undang Nomor 11 Tahun 1980 Tentang Tindak Pidana Suap 

dan mengembangkan konsep teori penalaran hukum untuk dijadikan 

penggambaran realitas dan kompleksitas fenomena yang diteliti. 

Dengan pendekatan ini, peneliti menganalisis dan mengkritisi 

pertimbangan normatif (penalaran hukum) di balik putusan hakim.18 

6. Analisis Data   

Dari data yang terkumpul penyusun berusaha menganalisis dengan 

metode deduktif. Yakni diawali dengan mengemukakan teori-teori 

untuk selanjutnya dikemukakan dengan kenyataan yang bersifat 

khusus dari hasil riset. 

G. Sistematika Penulisan 

 
18 Faiq Tobroni, Hak Anak Sebagai Ahli Waris dalam Perkawinan Siri, Jurnal Yudisial. 8 

No. 1 April 2015: 85-102. 
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Skripsi ini akan disusun dalam lima bab. Tiap-tiap bab dibagi 

menjadi beberapa sub bab yang saling mendukung. Secara singkat 

penyusun menyampaikan sistematika skripsi sebagai berikut :  

Bab Pertama, berisi uraian tentang latar belakang masalah, 

rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, 

kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika penulisan. Dalam bab 

ini penulis menjelaskan apa yang menjadi kerangka berfikir dalam 

penulisan hukum ini yang selanjutnya akan diperkuat dalam 

pembahasannya pada Bab kedua. 

Bab Kedua, berisi tentang aspek materil, fungsionalisme struktural 

dan aspek penalaran hukum, yang di dalamnya menjelaskan mengenai 

bagaimana persoalan tindak pidana suap pengaturan skor berdasarkan 

ketentuan perundang-undangan di Indonesia, sosiologi hukum fungsional 

struktural dan juga bagaimana seharusnya hakim dalam menjatuhkan 

putusan sesuai konsep teori penalaran hukum. 

Bab Ketiga, berisi gambaran umum tentang kasus tindak pidana 

suap pengaturan skor pertandingan dan pertimbangan hakim serta 

gambaran tentang perkara Nomor: 51/Pid.Sus/2019/PN.Bnr. Dalam hal ini 

mengupas deskripsi kasus tindak pidana suap, selanjutnya putusan dan 

pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan hukuman bagi Pelaku tindak 

pidana suap. Bab ini penulis menjelaskan mengenai gambaran umum 

putusan yang akan mendukung pembahasan yang ada di Bab keempat. 
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Bab Keempat, berisi tentang analisis putusan dan pembahasan hasil 

penelitian yang sekaligus menjawab permasalahan yang melatarbelakangi 

penelitian ini diadakan, yaitu tentang bagaimana aspek materiil dan 

penalaran hukum yang digunakan oleh hakim dalam penerapan Undang-

Undang  Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap dalam 

putusan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana suap pengaturan skor 

pertandingan sepakbola di Indonesia. Dalam hal ini penulis menjelaskan 

secara keseluruhan apa yang menjadi rumusan masalah dalam penulisan 

hukum.  

Bab Kelima, berisi kesimpulan dan saran yang ada hubungannya 

dengan masalah yang diteliti dan merupakan jawaban dari pokok masalah 

yang ada pada Bab pertama. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Pertimbangan Majelis Hakim melihat dari aspek materiil dalam kasus 

tindak pidana suap pengaturan skor (match fixing) perkara No. 

51/Pid.Sus/2019/PN Bnr memperhatikan fakta-fakta hukum dan merujuk 

pada rumusan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang 

Tindak Pidana Suap Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Hal tersebut sesuai 

dengan rumusan dalam aturan tersebut, yang memiliki unsur-unsurnya, 

Unsur 1. “Barang siapa”, Unsur 2. “Menerima sesuatu atau janji”, Unsur 3.  

“Sedangkan ia mengetahui atau patut dapat menduga bahwa pemberian 

sesuatu atau janji itu dimaksudkan supaya ia berbuat sesuatu atau tidak 

berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan 

atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum”, Unsur 4. “Yang 

melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan”. 

Majelis Hakim menjatuhkan hukuman pidana terhadap terdakwa dengan 

pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan. Dalam 

menjatuhkan putusan pidana terhadap terdakwa, Majelis Hakim kurang 

memperhatikan fungsi struktur sosial yang ada pada Terdakwa dimana 

Terdakwa sebagai badan yang mengendalikan sepakbola dan memegang 

kewenangan serta kepentingan umum dalam sepakbola Indonesia. Secara 

tidak langsung, unsur kepentingan umum dalam rumusan aturan diatas 

menimbulkan kerugian bagi masyarakat Indonesia. Menurut pandangan 

penulis yang berdasarkan pada skema AGIL teori Fungsionalisme 
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Struktural Talcott Parsons, apabila dilihat dari subjektif dimana Terdakwa 

adalah Anggota Komisi Disiplin PSSI Pusat secara umum yang tugasnya 

dan tanggungjawabnya adalah menindak lanjuti jika ada pelanggaran kode 

etik disiplin yang dilakukan oleh pemain, perangkat pertandingan (wasit, 

asisten wasit dan supporter), namun dalah hal ini Terdakwa sendiri yang 

melakukan pelanggaran kode etik struktural. Penulis berpendapat bahwa 

dalam upaya pemberantasan masalah suap menyuap di masyarakat 

khususnya dalam kasus ini adalah lingkup sepakbola, seharusnya Majelis 

Hakim dapat menjatuhkan hukuman kepada pelaku dengan hukuman yang 

lebih berat dengan mempertimbangkan kedudukan Terdakwa. Hal ini guna 

berlangsungnya fungsional yang berimbang antara komponen yang satu 

dengan komponen yang lainnya. 

2. Dalam aspek penalaran hukum, Majelis Hakim dalam proses penalaran 

hukum yang digunakan pada perkara No. 51/Pid.Sus/2019/PN Bnr belum 

sepenuhnya mempertimbangkan Teori Hukum Pembangunan agar nilai-

nilai budaya yang menyertai perjalanan sejarah sistem hukum Indonesia 

tidak serta merta selalu menjadi acuan hukum konkrit dan penalaran 

hukum yang digunakan pada saat ini akan sejalan untuk konteks 

keindonesiaan dewasa ini. Hakim dalam pernyataan wawancaranya, 

mengingat sanksi pidana dan denda dalam aturan hukum yang berlaku 

masih menggunakan aturan hukum yang lama (out of date), maka dapat 

diajukan Rancangan Undang-Undang KUHP yang baru mengenai sanksi 

pidana dalam Undang-Undang Tentang Tindak Pidana Suap. Padahal, 



94 
 

 
 

Secara yuridis maupun filosofis, hakim Indonesia mempunyai kewajiban 

atau hak untuk melakukan penafsiran hukum atau penemuan hukum agar 

putusan yang diambilnya dapat sesuai dengan rasa keadilan bagi 

masyarakat. Dalam sistem hukum tertulis, kepastian hukum harus dicari 

atau diketemukan terlebih dahulu, baru setelah itu kehendak masyarakat 

(keadilan) dan kehendak moral (kebenaran). Pada dasarnya dalam 

penemuan hukum dikenal dengan adanya aliran progresif dan aliran 

konservatif. Aliran progresif berpendapat bahwa hukum dan peradilan 

merupakan alat untuk mencapai perubahan-perubahan sosial, sedangkan 

aliran konservatif berpendapat bahwa hukum dan peradilan itu hanyalah 

alat untuk mencegah kemerosotan moral dan nilai-nilai lain. Dalam 

argumentasi Majelis Hakim, dalam hal ini telah melalui proses bernalar 

yang runtut dengan menggunakan kegiatan berpikir problematis mulai dari 

penerapan hukum acara, dan juga hukum materil, dan filosofi penjatuhan 

sanksi pidana. Namun bila dilihat lebih dalam pada perkara ini, proses 

penalaran hukum yang digunakan oleh hakim dalam perkara ini belum 

sepenuhnya mempertimbangkan nilai-nilai untuk konteks keindonesiaan 

dewasa ini, dimana hakim dituntut untuk menggunakan Teori Hukum 

Pembangunan agar nilai-nilai budaya yang menyertai perjalanan sejarah 

sistem hukum Indonesia tidak serta merta selalu menjadi acuan hukum 

konkrit saja, namun harus sesuai dengan nilai yang hidup dalam 

masyarakat. 
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B. Saran 

1. Bagi pemerintah untuk bisa mengajukan RUU yang mengatur lebih detail 

tentang match fixing atau pengaturan pertandingan di semua ruang lingkup 

olahraga, termasuk sepakbola. Indonesia memiliki Undang-Undang 

Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap yang mengandung 

enam pasal, dua diantaranya mengatur mengenai sanksi akibat suap. 

Undang-Undang ini memang berbicara secara jelas tentang suap, namun 

pokok pembahasanya masih bersifat global dan tidak spesifik semisal 

mengatur mulai dari terjadinya dugaan tindak pidana yang sederhana 

hingga kompleks dan atau korporasi. 

2. Bagi para Majelis Hakim dalam memberikan pertimbangan pada putusan 

khususnya dibidang suap olahraga sepakbola agar lebih memperhatikan 

faktor kepentingan publik. Hal ini tidak lepas dari harapan masyarakat 

Indonesia yang menginginkan sepakbola Indonesia berprestasi. Harapan 

masyarakat untuk mengatasi mafia sepakbola di Indonesia demi untuk 

kompetisi yang bersih, timnas yang berprestasi dan bermartabat, hingga 

sepakbola indonesia menjadi lebih maju. Masalah suap menyuap dibidang 

olahraga sepakbola bukan sekedar perkara hukum pidana, melainkan 

kondisi real masyarakat sekarang ini sedang gandrung menunggu prestasi 

sepakbola Indonesia. 
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