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Sepak Bola, APBD,flan
Lumpuhnya Penegakkan Hukum

'"

M EMBACAsalah
satu berita di berba-
gai harian Kota Ban-

dung beberapa waktu lalu, ada
hal yang membuat penulis .
sedikit tergelitik, terkait berita
mengenai akan terbitnya per-
aturan pemerintah pada 2012
yang akan melarang penggu-
naan dana APBD untuk mem-
biayai kl~b sepak bola dan
mulai berlaku efektif pada
2013·
Hal ini menunjukkan bahwa

pemerintah telah lalai dan al-
pa, karena sesungguhnya per-
aturan perundang-undangan
yang melarang penggunaaan
dana MBD kepada klub sepak
bola telah ada sejak 2005
melalui Peraturan Pemerintah

Oleh EKO NO ER KRISTIYANTO

Nomor 58 Tahun 2005 Ten-
tang Pengelolaan Keuangan
Daerah, yang diperkuat oleh
Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13Tahun 2006
Tentang Pedoman Pengelo-
laan Keuangan Daerah, yang
akhirnya direvisi menjadi Per-
aturan Menteri Dalam Negeri
(Permendagri) Nomor 59
Tahun2007·
Esensinya adalah

pelarangan untuk menga-
lokasikan dana hibah dan ban-
tuan sosial secara berulang se- .
tiap tahunnya kepada peneri-
ma yang sama. Dan, dalam hal
ini pelanggaran hukum telah
terjadi setiap tahun, karena
klub-klub sepak bola peserta
Liga Indonesia selalu menda-
pat kucuran dana dari kedua
pos tersebut pada setiap
tahunnya.
Lalu bagaimana pengawas-

an dan pengimplementasian ,
peraturan perundang-undang-
an yang mengatur hal tersebut
selama ini? Jawabannya ada-
lah nol besar! Pascaterbitnya
Permendagri 13Tahun 2006
pada masa Menteri Dalam Ne-
geri dijabat oleh Maarif, me-
mang banyak para kepala dae-
rah (yang pada saat itu menja-
bat pula sebagai ketua umum

klub sepak bola di daerahnya)
menjadi gusar dan cemas, ka-
renajika tetap mengucurkan .
dana untuk klub sepak bola
inaka konsekuensinya adalah .
berhadapan dengan hukum.
Maka, dilakukanlah satu per-
.temuan di Tangerang pada 29
Januari 2007 yang dihadiri
oleh para kepala daerah me-
wakili 22 klub sepak bola pe-
serta liga Indonesia (berita HU
Pikiran Rakyat 30 Januari
2007 haI16).
Tekanan dan "perlawanan"

pun dilakukan, para kepala
daerah mendesak agar dilaku-
kan kembali revisi terhadap
Permendagri Nomor 13Tahun
2006 (yang pada saat itu su-
dah direvisi menjadi Permen-
dagri Nomor 59 Tahun 2007),
karena meskipun lebih kom-
promis, tetapi permendagri
yang direvisi pada masa kepe-
mimpinan Menteri Dalam Ne-
geri Mardiyanto ini, masih cu-
kup tegas dalam melarang pe-
ngalokasian dana hibah dan
bantuan sosial secara beru-
lang.
Inkonsistensi pemerintah

pascaterbitnya Permendagri
Nomor 13Tahun 2006 dimu-
lai, ketika diterbitkannya Surat
DepartemeI! Dalam Negeri

Nomor 903/187/&1. Surat itu
berisi penjelasan dukungan
pendanaan untuk klub sepak
bola melalui APBD 2007. Si-
kap plinplan tak hanya dilaku-
kan Depdagri. Badan Pemerik-
sa Keuangan (BPK) idem ditto,
dengan mengeluarkan surat
bernomor 40/S/XN.ll/02/-
2007·
Kedua surat dari lembaga

pusat yang "ditakuti" pemerin-
tah daerah (pemda) dan De-
wan Perwakilan Rakyat Dae-
rah (DPRD) itu, malah menge-
sahkan penggunaan dana un-
tuk klub sepak bola selama ta-
hun anggaran 2007. Pemerin-
tah di daerah pun bisa leluasa
meneruskan perannya sebagai
"sponsor" alias penyandang
dana klub sepak bola.
Penyiasatan Hukum
Pada musim kompetisi

2009, Liga Super Indonesia
mengklaim wajah rofesional-
nya, dan sebagai konsekuen-
sinya maka seluruh klub sepak
bola diwajibkan untuk berba-
dan hukum yang kelak diha-
rapkan mampu mandiri serta
menghidupi klub tanpa keter-
gantungan APBD. Beberapa
klub mulai berulah dan "pura-
pura bodoh". Ban ak di antara
klub-klub peserta yang ber-
ubah sebagai badan hukum,
tetapi dalam bentuk yayasan
agar lebih fleksibel menerima

Kllplng Humas (Jnpad 2011

1



dana bantuan dari pemerin-
tah. Tentu saja ini tidak sesuai
dengan ekspektasi awal, kare-
na yang diharapkan adalah
badan hukum berbentuk Per-
seroan Terbatas (PT) sesuai
DU Nomor 40 Tahun 2007
Tentang Perseroan Terbatas.

Tidak hanya "pura-pura bo-
doh" dalam menentukan ben-
tuk badan hukum yang dipilih,
beberapa klub pun berupaya
melakukan penyiasatan agar
tetap menikmati dana APBD,
caranya adalah melalui tangan
ketiga yaitu KONI. Dalam ar-
tian dana APBD yang biasa di-
terima langsung oleh klub, ter-
lebih dahulu dialokasikan
kepada KONI sesuai dengan
aturan dan prosedur yang ber-
laku, dan dari KONI inilah ku-

. curan dana APBD tetap mere-
ka terima.

Seiring bertambahnya usia
Liga Super Indonesia, bebera-
pa klub mulai mampu mandiri
dan tidak menggantungkan
nasib kepada APBD, tetapi itu
tidak banyak dan tidak sampai
sepertiga kontestan Liga Indo-
nesia. Klub-klub mandiri itu di
antaranya Persib Bandung,
Arema Indonesia, dan Pelita
Jaya.

Sementara belasan lainnya
masih terus menyusu dana

. APBD dan jumlah dana yang
mereka terima tetap besar,

mencapai puluhan miliar ru-
piah, seakan bersaing dengan
dana kesehatan dan pendidik-
an yangjauh lebih diperlukan
oleh jutaan anak di negeri ini.
Sungguh ironis, pelanggaran
hukum berlangsung setiap
tahunnya, sedangkan peme-
rintah pusat hingga daerah se-
olah-olah tutup mata. '

Sebenarnya, persoalan
penggunaan dana APBD oleh
klub sepak bola ini tidak hanya
sebatas berulang-ulangnya
pengalokasian dana melalui
pos hibah, tetapi juga telah
terjadinya indikasi korupsi
yang sangat nyata, terkait ti-
dak jelasnya pertanggungjawa-
ban keuangan klub-klub peng-
guna, tidak transparannya
penggunaan dana, mark up
nilai kontrak pemain, dsb. Dan
dalam hal ini satu bukti paling
nyata telah terkuak dan tengah
ramai dibicarakan terkait ka-
sus didakwanya mantan ma-
najer Persisam Putra Samarin-
da Aidil Fitri atas dugaan ko-
rupsi, ketika yang bersangku-
tan menjabat sebagai manajer
Persisam beberapa musim
yang lalu.

Maka, tentu saja cukup
menggelikan bagi penulis keti-
ka KPK dan pihak-pihak ter-
kait barn bicara mengenai ren-
cana akan diterbitkannya per-
aturan pemerintah terkait ma-

salah ini dan itu pun baru
akan efektifberlaku 2 (dua)
tahun lagi, karena sesungguh-
nya selama ini telah ada per-
aturan perundang-undangan
yang mengaturnya.

Argumen-argumen menge-
nai masa transisi pun rasanya
terlalu klise, karena masa itu
telah dimulai sejak lama, yaitu
ketika diterbitkannya Perme-
ndagri Nomor 13Tahun 2006
pada lima tahun yang lalu. AI-
ih-alih menegakkan aturan, ki-
ni pemerintah justru terkesan
merestui pelanggaran hukum
untuk berlanjut 2 tahun lagi,
itu pun jika semua pihak be-
nar-benar konsekuen langsung
patuh melaksanakan peratur-
an pemerintah yang akan
dibuat kelak.

Kerena yang kita dibutuh-
kan adalah iktikad baik serta
kemauan dan keberanian para
pemimpin dalam menegakkan
aturan yang telah dibuat dan
disepakati, jika tidak maka
puluhan PP, DU, ataupun per-
aturan lainnya hanya akan
menjadi teks yang tidak perlu
ditakuti. ***
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