SURAT PERNYATAAN INTEGRITAS BAKAL CALON
KOMITE EKSEKUTIF PSSI PERIODE 2019 - 2023

FORMULIR
INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:
NAMA BAKAL CALON KOMITE EKSEKUTIF :
TEMPAT, TANGGAL LAHIR :
NOMOR HANDPHONE :
EMAIL :
ALAMAT (SESUAI KARTU IDENTITAS) :

Dengan ini memberikan jawaban yang sebenarnya atas pertanyaan di bawah ini:
1.

Apakah Anda sebelumnya pernah dihukum oleh putusan akhir atas setiap pelanggaran yang dituduhkan
langsung atau pelanggaran yang terkait dengan pelanggaran aturan perilaku berikut ini: penyuapan; korupsi;
penggelapan dan penyalahgunaan dana; pemalsuan; manipulasi pertandingan atau kompetisi sepakbola;
penyalahgunaan wewenang atau jabatan; keterlibatan dalam, judi, taruhan dan kegiatan yang serupa;
dan/atau diskriminasi atau pencemaran nama baik?

☐ TIDAK PERNAH
☐ PERNAH
Jika PERNAH, berikan penjelasan:

2.

Apakah suatu badan pengelola olahraga pernah menjatuhkan sanksi disiplin atau serupa atau tindakan
pada Anda di masa lalu untuk tindakan yang merupakan pelanggaran terhadap aturan perilaku berikut ini:
penyuapan; korupsi; penggelapan dan penyalahgunaan dana; pemalsuan; manipulasi pertandingan atau
kompetisi sepakbola; penyalahgunaan wewenang atau jabatan; keterlibatan dalam, judi, taruhan dan
kegiatan yang serupa; dan/atau diskriminasi atau pencemaran nama baik?

☐ TIDAK PERNAH
☐ PERNAH
Jika PERNAH, berikan penjelasan:

3.

Apakah Anda sedang dalam proses atau pemeriksaan dalam sengketa perdata, tindak pidana atau
pelanggaran disiplin yang sedang berjalan?

☐ TIDAK PERNAH
☐ PERNAH
Jika PERNAH, berikan penjelasan:

4.

Saya sepenuhnya menyadari bahwa saya tunduk pada ketentuan-ketentuan Kode Disiplin dan Etika PSSI
dan ketentuan-ketentuan Statuta dan Peraturan-Peraturan PSSI terkait lainnya termasuk tentang
peraturan masalah integritas, dan saya sepenuhnya mematuhi ketentuan-ketentuan tersebut.

5.

(Apabila sedang menjabat dalam posisi di PSSI/Anggota PSSI) Saat ini saya menjabat posisi berikut dalam
sepakbola: _________________________________________

6.

Saya sepenuhnya sadar dan setuju bahwa kuesioner atau daftar pertanyaan ini tersedia untuk anggota
badan PSSI yang sesuai.

7.

Saya sepenuhnya menyadari dan setuju bahwa saya akan memberitahukan kepada badan yang
berwenang dalam pemeriksaan integritas atas setiap fakta baru dan keadaan relevan yang timbul
setelah pemeriksaan integritas selesai.

8.

Saya sepenuhnya menyadari dan setuju bahwa saya berkewajiban untuk bekerja sama dengan baik
untuk menetapkan fakta yang relevan sehubungan dengan pemeriksaan integritas yang saya lakukan.
Secara khusus, saya akan mematuhi permintaan atas dokumen, informasi, atau materi apa pun yang
saya miliki. Selain itu, saya akan mematuhi pengadaan dan penyediaan dokumen, informasi, atau materi
lain apa pun yang tidak saya miliki tetapi berhak saya dapatkan.

9.

Saya sepenuhnya menyadari dan setuju bahwa badan yang melakukan pemeriksaan integritas juga
dapat meminta informasi tentang kemungkinan sanksi (pertanyaan 1 dan 2 di atas) langsung dari FIFA,
badan berwenang di tingkat nasional atau konfederasi yang relevan serta dari lembaga lain seperti
Pengadilan Arbitrase untuk Olahraga (CAS) di Lausanne, Swiss, atau Komite Olimpiade Internasional.
Dalam hal ini, saya dengan ini membebaskan lembaga terkait dari segala kewajiban kerahasiaan yang
berkaitan dengan informasi yang bersangkutan.

10. Saya sepenuhnya menyadari dan setuju bahwa badan berwenang yang melakukan pemeriksaan

integritas dapat mengumpulkan informasi lebih lanjut tentang saya sesuai dengan Bagian 2 angka 3
dari Lampiran ini.
TEMPAT :
TANGGAL :

Tanda Tangan
Materai

FORMULIR INTEGRITAS (asli) ini diserahkan selambat-lambatnya tanggal 03 Oktober 2019 pukul 23.59
WIB kepada:
KOMITE PEMILIHAN PSSI
Menara Olahraga Senayan
FX Office Tower Lantai 14
Jl. Jenderal Sudirman, Gelora Senayan, Jakarta
Email: pemilihan@pssi.org

BAGIAN 1 – KETENTUAN UMUM
1. Pemeriksaan integritas berkenaan dengan kandidat untuk, dan pemegang, posisi resmi dalam
PSSI yang tunduk pada pemeriksaan tersebut (selanjutnya: kandidat) harus dilakukan oleh badan
berwenang sesuai dengan ketentuan Statuta dan ketentuan yang berlaku saat ini.
2. Kandidat yang harus menjalani pemeriksaan integritas wajib mematuhi proses pemeriksaan dan
pernyataan diri sebagaimana diuraikan dalam Bagian 2 dan Bagian 3 di bawah ini. Sebelum proses
pemeriksaan, setiap kandidat harus memberikan persetujuan tertulisnya untuk proses tersebut
berdasarkan formulir yang disediakan oleh badan berwenang yang melakukan pemeriksaan
integritas. Jika persetujuan tertulis tersebut tidak diberikan, pemeriksaan integritas akan
dianggap tidak lolos
3. Kandidat yang tunduk pada pemeriksaan integritas harus bertindak itikad baik setiap saat dan
bersedia untuk kooperatif dalam menyampaikan fakta yang relevan dengan penyampaian alasan
yang benar. Apabila kandidat yang bersangkutan tidak kooperatif dengan badan yang berwenang
dalam pemeriksaan integritas, maka pemeriksaan integritas akan dianggap tidak lolos.
4. Kandidat diangap tidak lolos pemeriksaan integritas, apabila:
a. Pernah dikenakan hukuman pidana atau sanksi disiplin oleh pengadilan negara, khususnya
jika perilaku yang mendasarinya adalah masalah substantif dan bukan pelanggaran ringan
b. Pernah dinyatakan bersalah dan / atau dihukum oleh Komite Etik FIFA atau badan
olahraga lainnya dengan sanksi yang berakibat pada pemecatan dari tempat yang
bersangkutan bekerja
5. Tunduk pada ketentuan yang relevan mengenai pernyataan dan penyampaian informasi dan data
terkait yang diperoleh dalam konteks pemeriksaan integritas sesuai dengan Lampiran ini,
seluruhinformasi dan seluruh data terkait harus dijaga kerahasiaannya oleh badan yang melakukan
pemeriksaan integritas terkait

BAGIAN 2 – PEMERIKSAAN INTEGRITAS
1. Pada awal proses penyaringan, setiap kandidat yang akan menjalani pemeriksaan integritas harus

menjalani pemeriksaan identitas (“pemeriksaan ID”). Dalam hal ini, kandidat harus menyerahkan
salinan paspor miliknya yang masih berlaku saat ini kepada badan yang berwenang dalam
pemeriksaan integritas. Pemeriksaan ID harus mencakup verifikasi / identifikasi atas hal-hal
sebagai berikut:
a.
b.
c.
d.

Nama kandidat;
Alamat;
Tempat dan tanggal lahir;
Kewarganegaraan

2. Seluruh kandidat yang mengikuti pemeriksaan integritas harus melengkapi daftar pertanyaan

sebagaimana dalam bagian 3

3. Badan yang berwenang dalam pemeriksaan integritas dapat melakukan penelitian dan / atau

investigasi independen untuk mendapatkan informasi lebih lanjut yang relevan tentang kandidat
tertentu, yang dapat mencakup informasi tentang perantara dan pihak-pihak terkait, mandat,
potensi konflik kepentingan dan keterlibatan dalam proses / investigasi perdata dan pidana.

