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PENGGUNAAN DIPLOMASI DALAM MENGHADAPI SANKSI 

Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) TERHADAP Persatuan 

Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) PADA TAHUN 2014-2016. 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Sepak bola diyakini telah dimainkan sejak dulu, dapat dilacak di beberapa 

peradaban kuno seperti: Persia, Tiongkok, Jepang, Mesir dan lain-lain. Namun sepak 

bola modern yang dikenal saat ini berkembang atau dikembangkan di Inggris sejak 

abad 19.1 sepak bola telah menjadi salah satu olahraga yang paling berkembang di 

dunia sehingga mempengaruhi kehidupan banyak orang. Kepopuleran sepak bola 

kemudian membuat sepak bola tidak hanya sebagai salah satu cabang olahraga namun 

juga menjelma menjadi sebuah industri. Tidak sedikit orang yang menganggap sepak 

bola sudah menjadi seperti “agama”. Oleh karena itu peranan sepak bola tidak lagi 

dapat dikesampingkan di dalam politik internasional. Sepak bola di dalam beberapa 

kesempatan digunakan sebagai alat perlawanan politik, beberapa negara seperti di 

Inggris, Jerman, Swedia, dan beberapa negara di benua Eropa yang memiliki budaya 

sepak bola yang berakar di masyarakat seringkali memanfaatkan sepak bola untuk 

mengangkat isu-isu politik.2 

Dari fakta tersebut, terkadang pemerintah di negara yang memiliki penggemar 

sepak bola yang fanatik kadang sepak bola sering dimanfaatkan oleh pemerintah 

setempat sebagai alat untuk meraih simpati masyarakat; misalnya di Indonesia.  

Presiden Joko Widodo sejak masa pencalonan telah menyatakan akan 

memperbaiki sepak bola Indonesia yang dianggap “kotor” oleh banyak kalangan, 

 
1 Gabriel Kuhn. Soccer vs. the State: Tackling Football and Radical Politics. PM Press, 2011.Hal.2-3. 
2 Gabriel Kuhn. Soccer vs. the State: Tackling Football and Radical Politics. PM Press, 2011.Hal.2-3. 
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termasuk para pecinta sepak bola, khususnya sejak dualisme Persatuan Sepak Bola 

Seluruh Indonesia (PSSI) tahun 2011. Untuk membuktikan komitmennya tersebut 

Presiden Joko Widodo sebagai kepala negara yang baru terpilih langsung melakukan 

gebrakan mengizinkan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Imam Nahrawi 

untuk membekukan izin PSSI untuk menjalankan kompetisi sepak bola Liga 1. 

Pemerintahan Presiden Joko Widodo melihat sepak bola merupakan olahraga yang 

mempunyai masa paling banyak dan berasal dari berbagai kalangan, dengan demikian 

dapat menjadi salah satu alat untuk merebut hati masyarakat Indonesia.  

Pada tahun 2015 Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) 

memberikan surat peringatan kepada PSSI3 bahwa jika ada klub yang tidak memenuhi 

syarat dan ketentuan yang sudah berlaku untuk menjalankan kompetisi liga Indonesia 

maka sebaiknya liga Indonesia tidak usah dijalankan agar dapat memberikan efek jera 

terhadap klub tersebut. Hingga pada akhirnya Menteri Pemuda dan Olahraga Imam 

Nahrawi benar-benar membekukan PSSI sebagai organisasi tertinggi sepak bola di 

Indonesia karena tidak menuruti peringatan yang sudah diberikan oleh Kemenpora, 

yang mengakibatkan PSSI mendapatkan sanki dari FIFA karena melanggar statuta 

FIFA pasal 13 dan 17 mengenai intervensi pihak ketiga. 

Permainan Sepak bola dalam skala global diatur oleh FIFA dan semua induk 

organisasi sepak bola di seluruh dunia wajib tunduk terhadap Law of the game FIFA, 

termasuk PSSI, induk olahraga yang mengatur persepakbolaan Indonesia. FIFA 

dibentuk pada tanggal 21 Mei 1904.4 FIFA sendiri memiliki suatu instrumen dasar 

yang memuat prinsip-prinsip, tujuan dan struktur maupun cara organisasi itu bekerja 

yang termuat dalam statua FIFA. Statua FIFA merupakan hasil kesepakatan antara 

 
3 Detik.com. "Kemenpora Beri Surat Teguran Kepada PSSI." Detik.com. 8 April 2015. 

https://sport.detik.com/sepakbola/liga-indonesia/2881771/kemenpora-beri-surat-teguran-kepada-pssi; Internet; 

diakses pada 7 Mei 2019. 
4    FIFA. “Classic Football History of FIFA”. http://www.fifa.com/classicfootball/history/fifa/foundation.html; 

Internet; diakses pada 26 Januari 2019. 

https://sport.detik.com/sepakbola/liga-indonesia/2881771/kemenpora-beri-surat-teguran-kepada-pssi
http://www.fifa.com/classicfootball/history/fifa/foundation.html
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Asosiasi-Asosiasi yang hadir pada pertemuan di Paris, dengan demikian statua yang 

sudah di sepakati dan setujui Bersama tersebut sudah masuk dalam kategori perjanjian 

internasional. 

FIFA juga merupakan badan hukum organisasi internasional privat berbadan 

hukum Swiss yang memiliki dan mengelola sepak bola secara professional secara 

tunggal di dunia. Keberadaan FIFA telah diakui  oleh negara di seluruh dunia. Jumlah 

keanggotaan FIFA sebanyak 208 anggota lebih besar dari jumlah keanggotan negara 

yang diakui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa yang hanya mengakui 196 negara saja. 

Para anggota FIFA bukanlah sebuah negara, melainkan asosiasi swasta tunggal yang 

dibentuk oleh individu-individu yang mewakili berbagai asosiasi sepak bola yang 

berbadan hukum di negara yang bersangkutan sesuai dengan mekanisme dan sistem 

aturan yang ditetapkan dan asosiasi sepak bola tersebut bukanlah badan pemerintah di 

negara-negara tersebut. Di Indonesia lembaga yang bernaung dibawah payung FIFA 

adalah PSSI yang sudah menjadi anggota tetap sejak tanggal 1 November 1952. 

Intervensi Negara terhadap induk organisasi olaharaga merupakan hal yang 

sangat terlarang bagi organisasi FIFA. Statua FIFA sebagai Lex Sportiva dan bagian 

dari sistem hukum transnasional menolak segala bentuk intervensi yang dilakukan 

oleh pemerintah, politisi, media dan atau pihak ketiga lainnya.5 Ini adalah salah satu 

peraturan penting yang dikeluarkan oleh FIFA adalah prinsip Non Intervension dari 

pihak ke-3 terhadap anggota FIFA.   

Pelanggaran terhadap peraturan Non Intervension di pasal 13 dan 17 pernah juga 

dialami oleh negara-negara seperti Brunei Darussalam, Nigeria, Prancis, Inggris, dan 

Indonesia. Jangka waktu penyelasaian setiap negara berbeda-beda, ada yang 

membutuhkan waktu hanya dalam hitungan bulan ada pula yang membutuhkan waktu 

 
5 Hinca Pandjaitan. Kedaulatan Negara versus Kedaulatan FIFA Dalam Kompetisi Sepakbola Profesional 

Untuk Memajukan Kesejahteraan Umum. Gramedia Pustaka Utama. 2011.Hal.210. 
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hinga bertahun-tahun. Indonesia sendiri secara resmi mendapatkan sanksi dari FIFA 

sejak 30 Mei 2015 hingga sanksi tersebut kemudian dicabut pada Kongres ke-66 

FIFA pada 13 Mei 2016. 

Di dalam penelitian ini Penulis akan membahas bagaimana pemerintah Indonesia 

memanfaatkan diplomasi menghadapi sanksi FIFA tersebut, rentang waktu di dalam 

penelitian ini dimulai pada tahun 2014-2016. 

Diplomasi adalah seni dan praktek bernegosiasi oleh seseorang yang biasanya 

mewakili sebuah negara atau organisasi. Kata diplomasi sendiri biasanya langsung 

terkait dengan diplomasi internasional yang mengurus berbagai hal seperti budaya, 

ekonomi, dan perdagangan. Diplomasi berusaha menciptakan kesesuaian dan 

mendamaiakan perbedaan-perbedaan dengan melakukan mediasi dan negosiasi 

antarnegara dengan baik dan cerdik.6 Agar berlangsungnya pola-pola kerjasama, yang 

menjadi masalah adalah bagaimana memelihara, mempertahankan, dan meningkatkan 

kerjasama yang berlangsung secara adil dan saling menguntungkan, mencegah dan 

menghindari konflik, serta bagaimana mengubah kondisi-kondisi kompetisi dan 

konflik menjadi kerjasama.7 

Melihat pada penjelasan tujuan diplomasi tersebut diplomasi menekankan 

pada pesan yang dapat dilakukan oleh siapa saja. Sebagai bentuk partisipasi perlu 

dibangun strategi komunikasi, yaitu strategi komunikasi pemerintah untuk mengatur 

kekuatan-kekuatan di dalam seperti misalnya menggunakan kelompok-kelompok non-

negara (MNC, NGO). 

Pada prakteknya diplomasi juga digunakan dalam olahraga, dinamika olahraga 

dalam politik internasional sudah terjadi sejak lama, bahkan saat terjadinya dua 

 
6 Syahmin Ak. 2008, Hukum Diplomatik dalam Kerangka Studi Analisis, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta. 

Hal. 6. 
7 Syahmin Ak. 2008, Hukum Diplomatik dalam Kerangka Studi Analisis, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta. 

Hal. 6.  
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Perang Dunia dan Perang Dingin. Olahraga pada waktu itu masih dihiasi dengan 

kepentingan-kepentingan politik para penguasa.  

Aspek soft power dianggap lebih efisien digunakan dalam kondisi lingkungan 

internasional yang telah bergeser tersebut, karena dapat digunakan sebagai salah satu 

instrumen oleh suatu negara untuk memperoleh apa yang menjadi kepentingannya 

terhadapnegara lain melalui jalan yang damai.8   

Pada saat ini diplomasi olahraga dilakukan oleh banyak negara maju maupun 

negara berkembang, tidak hanya untuk mempromosikan negaranya di dunia 

internasional lewat prestasi atlet-atletnya namun juga untuk mempromosikan nilai-

nilai sportifitas dan perdamaian dalam suatu pertandingan olahraga. Karena dalam 

praktiknya, olahraga merupakan sebuah sarana yang baik yang memiliki peran pivot 

dalam hubungan internasional serta memiliki sisi positif yang dapat dimanfaatkan.9 

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis memilih judul: 

“PENGGUNAAN DIPLOMASI DALAM MENGHADAPI SANKSI Federación 

Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) TERHADAP Persatuan Sepak Bola 

Seluruh Indonesia (PSSI) PADA TAHUN 2014-2016.” 

1.2. Rumusan Masalah 

Kasus sanksi FIFA terhadap Indonesia ini merupakan kasus yang pertama kali terjadi 

dalam sejarah persepakbolaan Indonesia, yang telah mengakibatkan banyak kerugian yang 

dialami oleh berbagai pihak terutama pihak klub dan para pemain. 

Berdasarkan penjelasan diatas penulis merumuskan pertanayaan penelitian sebagai 

berikut: 

• Bagaimana penggunaan diplomasi dalam penyelesaian sanksi FIFA terhadap 

PSSI pada tahun 2014-2016 

 
8 Joseph Nye. Soft Power: The Means to Success in World Politics. New York: PublicAffairs, 2009. 
9 Stuart Murray. Sports Diplomacy: Origins, Theory and Practice. Abingdon, Oxon: Routledge, 2018. 
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1.3. Tujuan Penelitian 

Guna menjawab pertanyaan penelitian terdapat cara-cara tujuan yang ingin dicapai: 

•  ini bertujuan untuk mengetahui penggunaan diplomasi dalam penyelesaian 

sanksi FIFA terhadap PSSI pada tahun 2014-2016 

 

1.4. Kegunaan Penelitian 

Penulis melihat bahwa penelitian ini dapat memberikan kegunaan kepada 

berbagai pihak yang nantinya akan membaca tulisan ini. Kegunaan penelitian tersebut 

penulis fokus pada kegunaan praktis, yaitu kegunaan yang lebih diarahkan bagi 

pembaca, agar pembaca dapat memiliki pandangan yang luas dalam melihat dan 

mendalami kasus-kasus yang terdapat dalam penelitian ini. Sehingga penulis 

berhaarap para pembaca dapat melihat perkembangan kasus tersebut berdasarkan 

salah satu pihak saja melainkan dari kedua belah pihak agar pembaca dapat menjadi 

pembaca yang cerdas yang dapat melihat kasus ini secara netral dan maksimal. 

 

1.5. Sistematika Penelitian 

Bab I:  Pendahuluan 

Bab ini akan memberi penjelasan awal yang singkat dan latar belakang 

mengenai kasus Sanksi FIFA terhadap sepak bola Indonesia. Selain itu bab ini juga 

mengandung inti dan rumusan masalah serta tujuan penelitian yang berisi seluruh 

aspek yang akan dijawab dalam penelitian ini. Bab ini juga dilengkapi dengan 

kegunaan penelitian serta penjelasan mengenai sistematika penulisan penelitian ini 

Bab II:  Kerangka Berpikir 



 

7 

 

Bab ini akan berisikan tinjauan pustaka yang tentunya menjadi fondasi awal 

dari berbagai data yang tercantum di dalam penelitian serta sebagai sarana analisis 

terhadap penelitian-penelitian serupa yang telah dilakukan sebelumnya. Bab ini juga 

mengandung kerangka teori yang menjadi faktor esensial untuk dapat mendukung 

proses analisis data yang dilakukan oleh penulis pada bagian pembahasan nantinya.  

Bab III:   Metode Penelitian  

Bab ini akan menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan bagaimana dan 

metode apa yang penelitian ini gunakan. Bab ini akan merangkum pendekatan 

penelitian yang diambil oleh penulis, teknik dan cara penulis mengumpulkan data, 

serta teknik dan metode penulis untuk mengolah dan menganalisis data tersebut. 

Bab IV: Hasil dan Pembahasan 

Bab ini akan menjadi bagaian di mana penulis akan menjabarkan secara rinci 

dan mendalam hasil analisis dari setiap data yang dikumpulkan. Dalam hal ini, penulis 

akan menjelaskan secara mendalam kasus Sanksi FIFA terhadap sepak bola Indonesia 

dan kasus-kasus sama yang pernah menimpa negara lainnya. Semua bentuk hasil 

penelitian dan pembahasan ini berdasarkan juga kepada teori-teori hubungan 

internasional. 

Bab V:  Kesimpulan 

Bab ini akan menjadi rangkuman dari empat bab sebelumnya serta sekaligus 

menjadi kesimpulan dari penelitian ini. Bab ini juga akan mengandung ringkasan dari 

semua hasil penelitian serta menjelaskan hasil penelitian tersebut dalam bentuk 

kalimat yang lebih sederhana namun lebih spesifik dan terarah. Selain itu, bab ini juga 

akan berisi saran-saran yang dapat diberikan oleh penulis berkaitan dengan kasus-

kasus tersebut dan juga penelitian yang memiliki topik serupa di masa depan. 

 


