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: Dunia persepakbolaan Indonesia penuh dengan kekerasan dan tidak
adanya tindakan tegas dari aparatur negara, terutama jika melihat
kasus yang dilakukan oleh pemain sepakbola Denny Tarkas, yang
mengakibatan Jumadi Abdi, pemain sepakbola lainnya meninggal
beberapa hari kemudian setelah menerima tendangan dari Denny
Tarkas sewaktu sedang melakukan pertandingan sepakbola.
Permasalahan dalam kasus ini adalah bagaimanakah Komisi Disiplin
PSSI menangani perbuatan Denny Tarkas yang menyebabkan
kematian Jumadi Abdi pada pertandingan LSI 2008/2009, sehingga
tidak dikategorikan sebagai kelalaian yang mengakibatkan kematian
orang lain, sebagaimana diatur di dalam pasal 359 KUHP? Padahal
jika dilihat secara sekilas, ini adalah kasus pidana murni, tetapi Denny
Tarkas hanya diberikan sanksi berupa larangan bermain sepakbola
selama 4 bulan oleh Komisi Disiplin PSSI. Metode penelitian yang
dipakai dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif, yang
bersifat sekunder, dengan menggunakan bahan primer dan sekunder.
Dari hasil analisis yang penulis lakukan, perbuatan yang dilakukan
Denny Tarkas adalah tidak sesuai dengan tindakan fair play yang



seharusnya dimiliki oleh seorang atlet. Meskipun demikian, memang
tidak tepat apabila Denny Tarkas dikenakan dengan pasal 359 KUHP,
karena sebenarnya pada saat Jumadi Abdi dirawat selama beberapa
hari sebelum meninggal dunia, terdapat kelalaian di dalam
pemeriksaan yang dilakukan oleh salah satu dokter yang merawat
Jumadi Abdi. Denny Tarkas lebih tepat dikenai pasal 360 KUHP.
Sementara untuk dokter yang melakukan kelalaian tersebut, dapat
dikenakan sanksi pidana ataupun sanksi administratif yang berlaku di
dalam praktik kedokteran. (F) Acuan : 20 (1983-2009) (G) Pembimbing
: Yuwono Prianto, S.H., M.H. (H) Penulis : Hardi Surya Wibowo


