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DALAI\,I PELANGGARAN DISIPLIN

Menggunakan pemain tidak sah sebagaimana dimaksud Pasal 23 Technical Hand Book

Cabor Sepak Bola Porprov Jawa Timur Tahun 2019 jo. Pasal 56 Kode Disiplin PSSI

dalam pertandingan sepakbola Pra Porprov Jawa Timur Tahun 2019 antara Tim

Sepakbola Pra Porprov Kabupaten Jember melawan Tim Sepakbola Pra Porprov

Kabupaten Kediri yang dilangsungkan di Stadion Pamelingan, Pamekasan, Jawa Timur

pada tanggal 04 Maret 2019.

FAKTA DAN PERTIMBANGAN HUKUM

1. Menimbang, melalui Putusan Panitia Disiplin Asosiasi PSSI Provinsi Jawa Timur
Nomor: 02/Pandis-GB/PMKS/lll/2019, tanggal 05 Maret 20'19, Tim Sepakbola
Pra Porprov Kabupaten Jember telah dinyatakan bersalah menggunakan pemain
tidak sah dalam pertandingan melawan Tim Sepakbola Pra Porprov Kabupaten
Kediri, sehingga diputuskan sebagai berikut:

a. Menganulir kemenangan Tim Kabupaten Jember dan dinyatakan
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b. Jumlah kemenangan yang diperoleh dikurangi 3;

2. Menimbang, terhadap putusan Panitia Disiplin PSSI Jawa Timur tersebut, Adi
Purnomo selaku manajer Tim Pra Porprov Jember mengajukan banding melalui
surat Nomor 01/MPJB/11y201g/JBR tanggal 7 l\ilaret 2019 yang pada pokoknya
menyampaikan:
- Bahwa saat lawan Kota Kediri pada menit ke-83 masuk pemain pengganti

bernama Riski dengan nomor punggung 16. Sedangkan di dalam Dalam
Susunan Pemain (DSP) tertera sdr. Riski sebagai pemain dengan nomor 18,

saat Riski masuk ke menit 83 skor sementara untuk Jember 3 Kediri 0;

- Bahwa pada menit ke-85 Pengawas Pertandingan (PP) melakukan
pemanggilan ke pemain pengganti yang bernama Riski lswantur pada saat
bermain pada saat pertaridingan dan 5 menit oleh pengawas pertandingan
sedangkan sebelum pertandingan PP tidak mengecek dulu Daftar Susunan
Pemain (DSP) termasuk kecocokan nama dan nomor punggung;

- Bahwa pada saat pergantian pemain pada menit ke 83 dalam kedudukan
skor 3-0 untuk Jember. Pengawas pertandlngan dan wasit cadangan
mengesahkan sdr. Riski untuk menggantikan M Kevi nomor punggung 22 dan
pergantian pemain sudah dianggap sah;

- Bahwa atas hal tersebut jika setelah pertandingan tim Kota Kediri
mengajukan protes,

- Dan pada tanggal 4 N4aret 2019 Panitia Pra Porprov cabor Sepak Bola Group
B Pamekasan langsung mengeluarkan surat keputusan no.
O2lPandis_GB/PMKS/m/2019 tanggal 4 Maret 2019 yang dj... oleh: Hernandi
Kusumoko, S.Sos,Nil.Si., anggota; H. Fathorrakan dan lvloh. Romli, tentang:
"Pemain tidak sah saat bertanding melawan tim Kota Kediri pada
pertandingan pertama 4 Maret 20'19";

- Bahwa dalam Match Summary Pra Porprov Vl Jawa Timur Tahun 2019
Group B antara Kab. Jember lawan Kota Kediri tertulis jelas nama Riski
lswantur dengan nomer punggung 18 pemain cadangan menit ke-83 dan
ditandatangani Match Commisione,: Adi Subagio. Artinya sdr. Riski Iswantur
adalah pemain yang sah dan sudah diakui oleh Pengawas Pertadingan (PP).

- Bahwa sesuai lechnrbal Hand Book Cabor Sepak Bola Porprov Vl 2019
Jatim dalam pasal 23 angka 2 huruf a-f ditulis:
a. Belum mendapatkan pengesahan;
b. Diketahui bahwa pemain menggunakan atau menyampaikan data atau

palsu atau tidak benar dalam proses administrasi/pendaftaran sebagai
peserta Pra Porprov atau babak utama Porprov;

c. Diketahui bahwa keikutsertaan pemain iersebut melanggar ketentuan
mengenai batas usia pemain (Pencurian umur);

d. Namanya tidak tercantum daftar susunan pemain yang disampaikan
sebelum pertandingan;

e. Pemain belum dalam status hukum yang meliputi akumulasi kartu kuning
larangan bermain karena memperoleh kartu merah di pertandingan
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setelahnya dan/atau sambil disuspend lainnya berdasarkan peraturan-
peraturan PSSIi

f. Dia dimainkan sebagai pemain pengganti ke 4 dalam suatu pertandingan;
- Bahwa permasalahan di sini bahwa kesalahan administrasi penulisan nomor

punggung 16 sedangkan Match Summary nama Rjski lswantur no. 18. Dan
disahkan oleh pengawas pertandingan selaku penanggung jawab
pertandingan.

- Sebelum pertandingan, Pengawas Pertandingan harus memegang Daftar
Susunan Pemain yang sudah disahkan oleh Asprov, sehingga pengawas
Pertandingan dapat mengetahui pemain yang sah yang tertera dalam Daftar
Susunan Pemain. Sebelum pertandingan dimulai seharusnya pengawas
Pertandingan dan Wasit Cadangan mengecek dulu semua pemain dalam
Daftar Susunan Pemain sehingga bisa mencocokkan nama pemain dengan
nomor punggungnya. Dan hal tersebut tidak dilakukan oleh pengawas
Pertandingan maupun Wasit Cadangan sehingga tidak mengetahui
kekeliruan pengecekan administrasi oleh pengawas pertandingan dan Wasit
Cadangan. Sehingga terhadap penerbitan surat keputusan Nomor O2lpandis-
GB/Pl\4KS/llll2019 adalah keliru dan harus dibatalkan karena sdr. Riski
lswantur adalah:
- Pemain yang sah menurut ketentuan Asprov;
- Pemain yang tidak memberikan data yang palsu;
- Pemain yang tidak mencuri umur;
- Pemain yang namanya sudah terdaitar dalam Daftar Susunan pemain

yang sah;
- Pemain yang tidak dalam status hukuman;
- Pemain yang tidak dalam pemain pengganti yang ke 4;

l\4enimbang, pemohon banding dalam surat bandingnya sudah mengakui
terdapat kesalahan dalam nomor punggung yang digunakan o,eh pemain
pengganti bernama Rizki lswantur Rahman, seharusnya bernomor punggung 18
tetapi pemain yang bersangkutan masuk sebagai pemain pengganti pada menit
ke-83 dengan nomor punggung 16. Sebagaimana dinyatakan dalam Match
Summary pertandingan tersebut dan juga pada pertand,ngan sebelumnya tidak
terdapat nama Rizki lswantur Rahman dengan nomor punggung 16. Dengan
demikian di antara pemain yang didaftarkan oleh Tim Sepakbola porprov
Kabupaten Jember tidak ada pemain yang menggunakan nomor punggung 16,
sehingga pemain bernama Rizki lswantur Rahman dengan nomor punggung 16
adalah pemain yang tidak sah.
lMenimbang, Pasal 56 angka 1 Kode Disiplin pSSl memberikan pengertian
tentang pemain tidak sah bahwa: "Pemain tidak sah adalah: pemain yang
dimainkan oleh suatu kesebelasan yang belum memperoleh pengesahan dari
PSSI dan/atau sesuai dengan ketentuan pada regulasi kompetisi terkait yang
telah disetujui oleh PSSl".
l\4enimbang, Pasal 23 angka 2 hwul a Technical Hand Book Cabci Sepak Bola
menyatakan bahwa: "Seorang pemain dinyatakan tidak sah jika: a. Belum
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mendapatkan pengesahan". Dalam kasus ini pemain yang sah adalah R,zki
lswantur Rahman dengan nomor punggung 18, sedangkan pemain dengan
nomor punggung 16 dengan nama Rizki lswantur Rahman tidak terdapat dalam
Dafiar Susunan Pemain dan/atau Daftar Kolektif Pemain, sehingga dinyatakan
tidak sah. Karena dalam prosedur pendafiaran dan pengesahan pemain, setjap
tim harus mendaftarkan seragam, nama dan nomor punggung. [4aka jika
terdapat pemain dengan nama dan nomor punggug tidak sama dengan yang

didaftarkan dan sudah disahkan maka harus dinyatakan tidak sah.
Menimbang, Pasal 24 angka 1 Technical Hand Book Cabor Sepak Bola
menentukan bahwa: "1. Dokumen yang harus diserahkan untuk pendaftaran
pemain adalah sebagai berikut:
a) KTP asli dan fotokopi;
b) Akta kelahiran asli dan fotokopii
c) Kartu keluarga asli dan fotokopi:
d) Foto berwarna terbaru,
e) ljazah terakhir asli dan fotokopi;

0 Surat keterangan domisili;
g) Surat rekomendasi mengikuti pelaksanaan Pra Porprv dad KONI masing-

masing;

h) Daftar kolektif pemain yang menunjukkan nama dan nomor punggung".
Dalam ketentuan pada huruf h) di atas menunjukkan bahwa nama dan nomor
punggung merupakan satu kesatuan yang harus bersesuaian sebagai syarat
keabsahan seorang pemain;
Menimbang, Pasal 23 angka 2 Technical Hand Book Cabu Sepak Bola huruf d
menyatakan bahwa seorang pemain dinyatakan tidak sah jika namanya tidak
tercantum dalam Daftar Susunan Pemain yang disampaikan sebelum
pertandingan, sedangkan dalam Daftar Susunan Pemain yang telah disahkan
ternyata tidak ada pemain nomor punggung '16 dengan nama Rizki lswantur
Rahman, maka pemain cadangan bernama Rizki lswantur Rahman dengan
nomor punggung 16 merupakan pemain tidak sah;
Menimbang oleh karena itu sepatutnya apabila dijatuhkan sanksi sesuai
ketentuan Pasal 23 angka 4 hwul a Technical Hand Book Cabor Sepak Bola,
sehingga Komite Banding menyatakan bahwa penjatuhan hukuman dalam
Putusan Panitia Disiplin Asosiasi PSSI Provinsi Jawa Timur Nomo. o2lPandis-
GB/Pl\,lKSllly2019, tanggal 05 Maret 2019, dinilai sudah tepat dan selanjutnya :

MEMUTUSKAN

Berdasarkan fakta dan pertimbangan hukum di atas, dengan ini Komite Banding
Asosiasi PSSI Provinsi Jawa Timur memutuskan:

1. Menyatakan menerima permohonan banding dari pemohon Sdr. Adi
Purnomo selaku manajer Tim Pra Porprov Jember;
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2. Menguatkan Putusan Panitia Disiplin Asosiasi PSSI Provinsi Jawa Timur
Nomor: 02lPandis-GB/PMKS/I1U2019, tanggal 05 Maret 2019 ;

3. Memerintahkan kepada Panitia Sepak Bola Pra Porprov Jawa Timur
Tahun 2019 untuk tunduk dan patuh pada keputusan ini.

4. Memerintahkan kepada Sekretariat Asosiasi PSSI Provinsi Jawa Timur
untuk memberitahukan isi putusan ini kepada kedua belah pihak.

Demikian diputuskan oleh Komite Banding Asosiasi PSSI Provinsi Jawa Timur dalam
rapat musyawarah pada tanggal tanggal 28 Maret 2019 dan putusan tersebut
diucapkan pada hari dan tanggal yang sama dalam sidang terbuka untuk umum dengan
dihadiri oleh Dr. Suhar Adi Koestanto, S,H, M.H, selaku Ketua, Mugito, S.Pd.,
M.Si., selaku Wakil Ketua, dan Dr. Nuriyanto, S.H., M.H., M. Yusron Marzuki, S.H.,
M.H., serta Mustofa Abidin, S.H., masing-masing sebagai anggota.

KOMITE BANDING
ASOSIASI PSSI PROVINSI JAWA TIMUR
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