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SAPTONO (ANTARA)

Liga Super
Masih Berlangsung

Tidak Akui
Nurdin
Menteri Pemuda dan
Olahraga Andi Alifian
Mallarangeng diwawancarai wartawan
menjelang pembukaan
Retreat Kabinet Indonesia Bersatu II di Istana
Bogor, Jawa Barat, kemarin. Andi kembali
menegaskan bahwa kepengurusan PSSI di bawah kepemimpinan
Nurdin Halid, Nirwan
Bakrie, dan Nugraha
Besoes tidak diakui pemerintah.

JAKARTA –– Ketua Umum KO-

NI/KOI Rita Subowo menyatakan, kompetisi Liga Super
Indonesia (LSI) hingga saat
ini masih berlangsung. “Namun kami akan mencoba berkoordinasi dengan PT Liga
Indonesia,” kata Rita seusai
pelantikan pengurus induk
cabang olahraga sepatu roda
di gedung KONI, Jakarta, kemarin.
Keberlangsungan liga sepak bola profesional Indonesia dalam naungan PT Liga
Indonesia itu masih dipertanyakan setelah pemerintah tidak mengakui kepengurusan
PSSI.
Pernyataan Rita diperkuat
oleh perwakilan sponsor LSI,
Djarum. Fatih, salah satu perwakilan Djarum, menyatakan
sampai saat ini LSI tetap berlangsung.
“Saya tidak melihat ada pengaruh dari apa yang kini terjadi pada PSSI,”katanya saat
dihubungi dalam kesempatan
terpisah. Dia juga berharap
LSI selesai sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan.
“Tentunya semua pihak tidak
menginginkan liga terhenti,”
katanya melanjutkan.
CEO PT Liga Indonesia
Djoko Driyono menyatakan,
pihaknya mencoba menjalankan liga sesuai dengan aturan
main. “Selama ini yang kita
lakukan sesuai regulasi PSSI
menjalankan ISL dan Divisi
Utama,”katanya.
Karena itu, Djoko menyatakan akan mengikuti peraturan dan regulasi yang ada.
“Dengan segala implikasinya,” ujarnya. Dia mengupayakan agar kompetisi tetap
berjalan. “Kita harus berempati kepada klub yang sudah
berdarah-darah dan bekerja
keras,”katanya.
Manajer Persib Bandung
Umuh Muhtar menyatakan,
penolakan pemerintah atas
kepengurusan PSSI pusat tidak membatalkan pertandingan Persib melawan Arema Indonesia di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jumat pekan ini.
“Tadi saya teleponan dengan
orang Arema, pertandingan tidak ada masalah”kata Umuh.
● EZTHER LASTANIA | ERICK P. HARDI

Pengurus PSSI Dipilih
di Surabaya pada 29 April
Nurdin tidak mungkin
dicalonkan lagi.
JAKARTA –– Komite Pemilihan Komite Eksekutif PSSI periode 20112015 tetap memulai tugasnya sebelum Badan Sepak Bola Dunia (FIFA) memberikan keputusan hasil
Kongres PSSI di Pekanbaru, Riau,
Sabtu lalu.
Anggota Komite Pemilihan, Usman Fakaubun, menyatakan pihaknya akan tetap melaksanakan tugas.
“Karena waktunya sangat singkat,
sehingga kita akan tetap bergerak
dan tetap menantikan keputusan
FIFA,” kata Usman di Jakarta Selatan, kemarin.
Komite Pemilihan pun, kata dia,
sudah menyiapkan lini masa untuk
proses menjelang kongres pemilihan
yang akan digelar di Surabaya, 29
April mendatang.
Usman menyatakan, pihaknya
akan menyebarkan surat dukungan
kepada 100 pemilik suara yang sah

mulai hari ini. “Para pemilik suara
yang sah adalah mereka yang menjadi peserta pada kongres di Riau,”
ujarnya.
Dukungan diberikan kepada tiga
nama, calon ketua umum, calon wakil ketua umum, dan satu nama anggota Komite Eksekutif PSSI. Usman
menegaskan, persyaratan untuk bakal calon itu disesuaikan dengan
Statuta PSSI bahasa Inggris, terutama yang terkait dengan pasal kriminal.
Di dalam surat pencalonan yang
akan dibagikan itu disebutkan, setiap nama yang diusung tak pernah
dinyatakan bersalah atas suatu tindak pidana dan/atau dijatuhi hukuman penjara.
Dengan adanya persyaratan seperti itu, maka Ketua Umum PSSI
Nurdin Halid tidak mungkin bisa
dicalonkan lagi. Pihaknya juga
membuka kesempatan seluas-luasnya untuk siapa pun yang akan dicalonkan menjadi ketua umum, wakil ketua umum, atau anggota komi-

te eksekutif.
“Yang terpenting, mereka pernah
aktif dalam sepak bola, tidak ada
batas waktunya,” ujarnya. Komite
Pemilihan memberikan waktu satu
minggu untuk mendapatkan namanama calon tersebut.“Kemudian kami akan mengumumkan hasil verifikasi pada 12 April,”katanya.
Selanjutnya, tugas diserahkan kepada Komite Banding untuk menerima pengajuan banding dan membuat
keputusan. Komite Banding mendapat jatah dua minggu untuk menjalankan tugasnya, sebelum akhirnya
keputusan tetap atas calon-calon ini
disampaikan pada 26 April atau tiga
hari sebelum kongres.
Ketua Komite Pemilihan Ketua
PSSI periode 2011-2015 Harbiansyah Hanafiah, menyatakan, selain
Nurdin, kandidat seperti George Toisutta, Nirwan Bakrie, dan Arifin
Panigoro masih bisa dicalonkan sebagai ketua umum. “Kalau Nurdin,
sudah tidak bisa lagi,”katanya.
● EZTHER LASTANIA | FIRMAN HIDAYAT

SBY Tidak
Ganti Andi
Mallarangeng
JAKARTA — Presiden Susilo Bambang

Yudhoyono tidak mengganti Andi Alifian Mallarangeng sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga. “Sampai sejauh
ini belum ada pembicaraan mengenai
pergantian dan sebagainya,” kata juru
bicara Presiden, Julian Aldrin Pasha,
di Istana Kepresidenan, kemarin.
Sebelumnya, Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia
(PSSI) Nurdin Halid mengusulkan
pencopotan Andi dari jabatan Menpora setelah dianggap mengintervensi PSSI melalui pernyataan dan sikapnya.
Julian mengatakan, evaluasi kementerian memang sedang dilaksanakan
Presiden Yudhoyono. Evaluasi kali ini
menyangkut kinerja kementerian pada
setiap periode. Hal ini sesuai dengan
sejumlah kriteria yang ditetapkan.
“Evaluasi sepenuhnya hak prerogatif
Presiden,”katanya.
Menurut Julian, Andi Mallarangeng
telah melaporkan perkembangan konflik kepengurusan di PSSI kepada
Presiden. Langkah Andi tersebut, kata
dia, merupakan hal yang lazim dilakukan menteri jika ada perkembangan
yang berkaitan dengan bidangnya.
“Pak menteri telah melaporkan perkembangannya di PSSI dan tentu dengan pencarian solusi terbaik,” katanya. Julian mengatakan, Presiden
mendukung sikap yang disampaikan
Andi soal kisruh kepengurusan PSSI.
Menteri Pertahanan PurnomoYusgiantoro mengatakan, kehadiran TNI
dalam kongres PSSI semata karena
permintaan dari kepolisian.“Jadi mesti dicek ke wilayah setempat, dicek ke
polisi. Kepolisian minta ke TNI, maka
TNI masuk,”katanya.
Kehadiran TNI, dia menambahkan,
dalam kapasitasnya untuk mengamankan jalannya kongres, tidak ada misi
tersembunyi. “Kalau dalam lingkup
TNI, protap (prosedur tetap) kalau ada
permintaan baru kita masuk. Ditanyakan ke Pak Nurdin maksudnya apa
(pernyataannya),”katanya. ● EKO ARI WIBOWO
IKLAN

