KODE DISIPLIN PIALA PRESIDEN 2022

Pasal 1
Tujuan
KODE DISIPLIN ini mendeskripsikan pelanggaran peraturan di dalam regulasi turnamen PIALA
PRESIDEN 2022 (Turnamen), menentukan sanksi yang dikeluarkan, mengatur organisasi
Panitia Disiplin serta prosedur yang harus diikutinya.

Pasal 2
Ruang lingkup pelaksanaan: Yurisdiksi
KODE DISIPLIN ini berlaku untuk Turnamen PIALA PRESIDEN 2022.

Pasal 3
Ruang lingkup pelaksanaan: Pribadi dan Badan Hukum
KODE DISIPLIN ini berlaku terhadap pribadi dan badan hukum sebagai berikut:
a) klub peserta Turnamen (klub);
b) ofisial;
c) pemain;
d) perangkat pertandingan;
e) penonton.

Pasal 4
Ruang lingkup pelaksanaan: Waktu
KODE DISIPLIN ini berlaku untuk fakta-fakta yang muncul setelah KODE DISIPLIN ini telah
diberlakukan.

Pasal 5
Definisi
Setelah pertandingan
adalah waktu antara suara peluit terakhir dari wasit dan keberangkatan tim dari daerah
stadion.
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Sebelum pertandingan
adalah waktu antara kedatangan tim di daerah stadion dan suara peluit untuk pertandingan
pertama (kick-off) dari wasit.
Ofisial
adalah setiap orang kecuali pemain, yang melakukan aktivitas sepakbola di dalam lingkungan
organisasi sepakbola atau klub, sesuai dengan jabatan, jenis kegiatan (administrasi, olahraga
dan sebagainya) dan masa menjalani kegiatan tersebut; secara khusus yang disebut ofisial tim
adalah manajer, pelatih dan staf pendukung tim.
Perangkat Pertandingan
adalah wasit, asisten wasit, wasit cadangan, Match Commissioner, inspektur wasit, orang
yang bertanggung jawab atas keamanan, dan pihak lain yang ditunjuk Organizing Committee
untuk bertanggungjawab dalam suatu pertandingan.

Pasal 6
Gender dan Jumlah
Istilah yang merujuk pada perorangan berlaku untuk kedua jenis kelamin. Setiap istilah dalam
bentuk tunggal berlaku untuk bentuk jamak dan sebaliknya.

Pasal 7
Kesalahan
1. Kecuali ditetapkan sebaliknya, setiap pelanggaran disiplin akan diberikan hukuman
disiplin tanpa kecuali baik yang dilakukan disengaja maupun kelalaian.
2. Namun demikian, pertandingan yang dilakukan tanpa penonton atau sanksi pertandingan
dilakukan di wilayah netral, atau pertandingan di stadion tertentu memungkinkan untuk
dilarang semata-mata dengan alasan demi menjaga keamanan, meskipun pelanggaran
tidak terbukti.

Pasal 8
Tindakan Percobaan
1. Setiap tindakan percobaan juga dikenakan hukuman.
2. Dalam kasus percobaan, PANITIA DISIPLIN dapat mempertimbangkan untuk mengurangi
hukuman sesuai dengan tingkat dan kualitas pelanggaran disiplin yang dilakukan, yang
dapat mengakhiri masa perpanjangan hukuman.
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Pasal 9
Keterlibatan
1. Setiap orang yang dengan sengaja terlibat melakukan pelanggaran disiplin, baik sebagai
pelaku maupun yang membantu, juga dikenai hukuman.
2. PANITIA DISIPLIN akan mengukur tingkat dan kualitas kesalahan para pihak yang terlibat
dan karenanya dapat mengurangi hukuman yang akan diberikan.

Pasal 10
Hukuman pelanggaran disiplin untuk pemain, ofisial, klub dan perangkat
pertandingan
Baik pribadi, klub dan perangkat pertandingan dapat dihukum dengan hukuman sebagai
berikut:
1.
2.
3.
4.

peringatan dengan pemberitahuan;
teguran;
denda; dan/atau
pengembalian penghargaan;

Pasal 11
Hukuman bagi pemain dan/atau ofisial
Hukuman ini berlaku hanya untuk pemain dan/atau ofisial:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

peringatan (mendapat kartu kuning);
dikeluarkan dari lapangan (mendapat kartu merah);
larangan bermain;
larangan memasuki ruang ganti dan atau bangku cadangan;
larangan memasuki arena stadion;
larangan ikut serta dan terlibat dalam aktivitas sepakbola.

Pasal 12
Hukuman bagi klub
Hukuman ini berlaku hanya untuk klub:
1.
2.
3.
4.

larangan melakukan perpindahan/pendaftaran pemain;
penghapusan hasil pertandingan;
dikeluarkan dari Turnamen;
diwajibkan membayar denda; dan/atau
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5. pengurangan nilai.

Pasal 13
Peringatan dengan pemberitahuan
Peringatan dengan pemberitahuan adalah hukuman yang diberikan kepada para pihak
tentang telah terjadi suatu pelanggaran disiplin yang terkait dengan adanya ancaman
hukuman agar dijadikan perhatian untuk tidak terjadi lagi di kemudian hari.

Pasal 14
Teguran
Teguran adalah hukuman yang diberikan kepada si pelaku berupa surat resmi yang berisi
teguran terhadap ketidaksetujuan atas pelanggaran disiplin yang dilakukan.

Pasal 15
Denda
1. Denda diterbitkan dalam bentuk nilai tukar rupiah (Rp). Denda harus dibayarkan dengan
mata uang yang sama.
2. Denda tidak boleh kurang dari Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan tidak boleh melebihi
dari Rp.500.000.000.,- (lima ratus juta rupiah).

Pasal 16
Pengembalian penghargaan
Pengembalian penghargaan adalah hukuman yang diberikan kepada setiap pihak yang
diharuskan untuk mengembalikan penghargaan yang telah diterimanya serta hadiah ataupun
hak lainnya seperti uang (subsidi dan match fee) dan simbolis lainnya seperti medali, piala,
dan sebagainya.

Pasal 17
Kartu Kuning dan Kartu Merah
1. Pemain yang memperoleh akumulasi 2 kartu kuning (kartu merah tidak langsung) dalam
satu pertandingan dikenakan denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
2. Pemain atau ofisial yang memperoleh kartu merah langsung, dikenakan denda sebesar
Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
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Pasal 18
Ketentuan umum
1. Panitia Disiplin yang mengeluarkan hukuman harus memutuskan ruang lingkup dan
durasi/ masa berlaku hukuman tersebut.
2. Hukuman dapat diberlakukan berdasarkan batas wilayah geografi atau kategori khusus
dari pertandingan atau Turnamen.
3. Kecuali diatur secara khusus, lamanya hukuman selalu ditetapkan dengan pasti.
4. Panitia Disiplin harus selalu mempertimbangkan faktor–faktor yang ada dan terjadi pada
kasus tersebut serta tingkatan kesalahan pelaku yang terjadi ketika memutuskan
hukuman yang akan diberikan.

Pasal 19
Pengulangan pelanggaran
1. Kecuali diatur secara khusus, Panitia Disiplin dapat meningkatkan beratnya hukuman yang
akan dikenai yang dianggap tepat jika pelanggaran dilakukan berulang.
2. Ketentuan ini juga berlaku untuk peraturan khusus yang mengatur kasus penggunaan
doping secara berulang.

Pasal 20
Pelanggaran yang berbarengan
1. Apabila beberapa denda diberikan kepada seseorang sebagai hukuman atas suatu
pelanggaran, maka Panitia Disiplin yang bersangkutan memberlakukan sanksi hanya
untuk pelanggaran yang paling serius saja, dan bergantung pada situasi tertentu, dapat
memperberat hukuman sampai dengan 50% dari sanksi maksimum yang ditentukan pada
pelanggaran tersebut.
2. Ketentuan yang sama sebagaimana di atas juga berlaku apabila para pihak tersebut
mendapatkan beberapa kali hukuman sejenis (dua kali atau lebih sanksi larangan bermain,
dua atau lebih sanksi larangan memasuki stadion, dan sebagainya) atas dasar satu atau
beberapa pelanggaran disiplin yang dilakukan.

Pasal 21
Batas waktu untuk mengadili
1. Pelanggaran yang dilakukan dalam satu pertandingan tidak dapat diadili apabila telah
lewat dari 1 (satu) bulan setelah pertandingan itu dilangsungkan. Sebagaimana tertuang
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dalam ketentuan umum, pelanggaran disiplin lainnya tidak lagi dapat diadili apabila telah
lewat 1 (satu) bulan setelah pelanggaran disiplin tersebut terjadi.
2. Pelanggaran disiplin karena menggunakan doping tidak lagi dapat diadili apabila telah
lewat 6 (enam) bulan dari saat pelanggaran disiplin itu terjadi.

Pasal 22
Permulaan berlakunya batas waktu
Permulaan batas waktu berlakunya hukuman pelanggaran disiplin adalah sebagai berikut:
1. dari hari saat si pelaku pelanggaran terbukti melakukannya.
2. apabila pelanggaran tersebut dilakukan berulang, maka di hari di mana pelanggaran yang
paling terbaru (terakhir) tersebut terbukti dilakukan.
3. apabila pelanggaran disiplin dilakukan dalam akhir periode tertentu, maka berlaku dari
hari terakhir pelanggaran disiplin tersebut berakhir.

Pasal 23
Gangguan atau interupsi terhadap batas waktu
Perubahan batas waktu permulaan berlakunya hukuman disiplin dapat dilakukan apabila
Panitia Disiplin memulai proses penyelidikannya sebelum masa berlakunya hukuman
berakhir.

Pasal 24
Lamanya batas waktu pelaksanaan hukuman
Lamanya batas waktu tersebut dimulai dari hari di mana hasil keputusan ditetapkan.

Pasal 25
Pelanggaran ringan
Seorang pemain diberikan sanksi peringatan apabila ia terbukti melakukan pelanggaran
ringan sebagai berikut:
1. pelanggaran terus menerus terhadap Laws of the Game;
2. Melakukan reaksi yang berlebihan dengan ucapan dan/atau gerakan tubuh, terhadap
ofisial pertandingan, seperti mengkritik hasil keputusan, protes dan lainnya;
3. Memperlambat memulai kembali permainan dalam suatu pertandingan;
4. Tidak mentaati batas yang telah ditentukan ketika permainan dimulai kembali dengan
tendangan sudut, tendangan bebas atau lemparan ke dalam;
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5. Memasuki atau kembali memasuki lapangan permainan ketika pertandingan sedang
berlangsung tanpa izin wasit;
6. Dengan sengaja meninggalkan lapangan permainan ketika pertandingan sedang
berlangsung tanpa izin wasit;
7. Sikap berpura-pura dengan melakukan tindakan yang mengelabui wasit (bersimulasi).

Pasal 26
Pelanggaran berat
Seorang pemain dikeluarkan dari lapangan pertandingan apabila yang bersangkutan
melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Law 12 Laws of the Game dan KODE
DISIPLIN sebagai berikut:
1.
2.
3.
4.

Melakukan kesalahan serius ketika sedang bermain
Perbuatan sangat kasar dengan maksud mencederai pemain lawan;
Meludahi pemain lawan atau orang lain;
Melakukan upaya dengan sengaja menggunakan tangannya mencegah terjadinya gol bagi
tim lawan (tidak berlaku terhadap penjaga gawang di dalam area kotak penaltinya);
5. Menghalangi kesempatan tim lawan mencetak gol dengan cara sengaja melakukan
pelanggaran dengan tujuan tim lawan mendapat tendangan bebas atau tendangan
penalti;
6. Melakukan penyerangan, penghinaan, atau menyakiti hati orang lain dengan kata-kata
kasar dan atau gerakan tubuh lainnya;
7. Mendapatkan sanksi peringatan kedua dalam pertandingan yang sama.

Pasal 27
Tingkah laku buruk terhadap pemain lawan
Bertingkah laku buruk terhadap pemain lawan atau orang–orang selain dari perangkat
pertandingan:
1. Termasuk sanksi larangan bermain secara otomatis, setiap penerima langsung kartu
merah harus diberikan:
a. larangan 1 (satu) kali sanksi larangan bermain untuk pemain yang menghalangi tim
lawan berkesempatan untuk mencetak gol (melakukan tindakan dengan sengaja
menyentuh bola dengan tangan nya)
b. Paling tidak 2 (dua) kali sanksi larangan bermain untuk kesalahan serius dalam
permainan suatu pertandingan, (khususnya dalam hal bertindak kasar yang
berlebihan atau menggunakan tubuhnya secara berlebihan);
c. Paling tidak 2 (dua) kali sanksi larangan bermain untuk tindakan tidak sportif terhadap
pemain lawan atau orang lain selain ofisial pertandingan
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d. Paling tidak 2 (dua) kali sanksi larangan bermain karena melakukan penyerangan
berupa menyikut, memukul, menendang, dan sebagainya pemain lawan atau orang
lain selain dari ofisial pertandingan;
e. Paling tidak 3 (tiga) kali sanksi larangan bermain untuk meludahi pemain lawan atau
orang lain selain dari ofisial pertandingan.
2. Sanksi denda dapat diberlakukan terhadap semua kasus

Pasal 28
Bertingkah laku buruk terhadap Perangkat Pertandingan
1. Termasuk sanksi larangan bermain secara otomatis, maka sanksi larangan bermain secara
keseluruhan terhadap pemain manapun yang menerima langsung kartu merah harus
diberikan:
a) Paling tidak 3 (tiga) kali sanksi larangan bermain untuk tindakan tidak sportif terhadap
perangkat pertandingan;
b) Sanksi larangan hingga sisa pertandingan dan denda Rp 100.000.000 (seratus juta
rupiah) karena melakukan penyerangan dengan menyikut, memukul, dan/atau
menendang, dan sebagainya terhadap perangkat pertandingan;
c) Sanksi larangan hingga sisa pertandingan dan denda Rp 150.000.000 (seratus lima
puluh juta rupiah) karena meludahi perangkat pertandingan.
2. Sanksi denda dapat diberlakukan terhadap semua kasus.

Pasal 29
Membuat kericuhan
1. Terlibat dalam perkelahian dihukum dengan sanksi larangan bermain dalam pertandingan
setidaknya selama 4 (empat) kali pertandingan atau hingga sisa pertandingan klub.
2. Setiap orang yang telah berupaya mencegah terjadinya perkelahian, melindungi atau
memisahkan para pihak yang terlibat dalam kericuhan tidak dijatuhi hukuman.

Pasal 30
Penyerang yang tidak diketahui identitasnya
Apabila dalam suatu kasus kerusuhan, tidak memungkinkan untuk mencari dan menentukan
si pelaku kerusuhan, maka Panitia Disiplin menjatuhkan sanksi kepada klub atau anggota yang
memiliki keterkaitan dengan penyerang yang tidak diketahui identitasnya tersebut.
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Pasal 31
Tingkah laku buruk klub
1. Tindakan disiplin dapat dikenakan kepada anggota dan klub di mana tim gagal dalam
bertingkah laku yang baik, khususnya:
a. Denda dapat dikenakan di mana tim melakukan tingkah laku buruk apabila dalam 1
(satu) pertandingan terdapat 5 (lima) pemain dan ofisial tim atau lebih yang diberikan
sanksi peringatan berupa kartu kuning atau 3 (tiga) pemain dan ofisial tim atau lebih
yang diberikan sanksi dikeluarkan dari lapangan permainan berupa kartu merah; dan
karenanya diberikan sanksi denda maksimal Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima puluh
juta rupiah);
b. Denda paling tidak Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dapat dikenakan di
mana beberapa pemain atau ofisial dari tim secara bersama-sama melakukan tingkah
laku buruk dengan mengancam atau melecehkan perangkat pertandingan atau orang
lain.
2. Sanksi lainnya dapat dikenakan apabila melakukan pelanggaran serius.

Pasal 32
Menghasut kebencian dan kerusuhan
1. Pemain atau ofisial yang menghasut kebencian atau kerusuhan kepada orang lain akan
diberikan sanksi larangan ikut serta dalam pertandingan sebanyak 2 (dua) kali dan denda
minimal Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima puluh juta rupiah).
2. Dalam kasus-kasus tertentu, khususnya ketika pelanggaran dilakukan melalui media masa
(seperti melalui media cetak, melalui siaran televisi dan radio), platform media sosial
apapun baik siaran langsung (live) maupun tidak langsung, atau apabila diketahui
langsung pada saat pertandingan di stadion atau di sekitar stadion, dan atau melalui
media elektronik lainnya, maka sanksi denda yang dijatuhkan minimal sebesar Rp.
100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Pasal 33
Memprovokasi masyarakat atau publik
Setiap orang yang memprovokasi masyarakat atau publik untuk melakukan suatu
pelanggaran ketika pertandingan sedang berlangsung dihukum 2 (dua) kali sanksi larangan
ikut serta denda minimal sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
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Pasal 34
Menggunakan pemain tidak sah
1. Pemain merupakan pemain yang tidak sah, apabila:
a. Pemain tersebut belum mendapatkan pengesahan dari Organizing Committee,
atau
b. Pemain tersebut tidak tercantum Namanya dalam Daftar Susunan Pemain
(DSP), atau
c. Pemain tersebut sudah diganti dan dimainkan kembali dalam pertandingan
yang sama, atau
d. Pemain tersebut masih dalam masa sanksi yang dikenakan oleh Federasi,
dimana dalam sanksi yang tertulis dalam Surat Keputusan tersebut membuat
yang bersangkutan tidak dapat bermain dalam turnamen ini, atau
e. Pemain tersebut bermain sebagai pemain pengganti yang dimainkan dengan
melebihi ketentuan pergantian pemain yang berlaku, atau
f. Pemain tersebut terbukti menggunakan identitas/dokumen palsu pada saat
pendaftaran.
2. Jika klub memainkan pemain dalam status yang tidak sah, maka klub akan dikenakan
sanksi dinyatakan kalah 0-3 dengan pengurangan poin dan denda minimal sebesar Rp.
50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Pasal 35
Menolak melanjutkan pertandingan
Menolak melanjutkan permainan dengan meninggalkan lapangan pertandingan:
1. Jika pertandingan tidak bisa berlangsung atau dimainkan secara penuh dengan alasan
selain keadaan kahar (force majeure), tetapi dikarenakan tingkah laku tim atau tingkah
laku anggota atau klub yang bertanggungjawab. Klub dinyatakan kalah 0-3 dengan
pengurangan poin (forfeit) dan didenda dengan denda minimal Rp. 100.000.000,- (seratus
juta rupiah).
2. Dalam kasus yang serius, sanksi tambahan dapat dikenakan terhadap anggota atau klub
yang bersangkutan.

Pasal 36
Tidak hadir di tempat pertandingan dan menolak untuk bertanding

1. Jika pertandingan tidak dapat dilaksanakan karena tim yang bersangkutan tidak hadir
di tempat pertandingan sesuai dengan yang sudah dijadwalkan dan diberitahukan
sebelumnya tanpa alasan yang sah, dianggap menolak untuk bertanding maka
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dikenakan sanksi kalah 0-3 dengan pengurangan poin (forfeit) dan didenda dengan
denda minimal Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
2. Pemain atau ofisial tim yang menganjurkan dan/atau menginisiasi melakukan
Tindakan tersebut diberikan sanksi larangan bermain atau larangan mendampingi
TIM sebanyak 3 (tiga) pertandingan dan/atau denda Rp. 50.000.000 (lima puluh juta
rupiah)

Pasal 37
Tingkah laku buruk dengan menyerang dan tidak fair play
Setiap orang yang menghina atau melecehkan seseorang bagaimanapun caranya, khususnya
dengan menggunakan gerakan anggota tubuhnya atau dengan kata-kata atau melanggar
asas-asas fair play, atau melakukan suatu tindakan yang tidak sportif dengan cara apapun
dikenakan hukuman berupa sanksi menurut Pasal 10.

Pasal 38
Tindakan Diskriminatif
1. Tindakan Diskriminatif
a. Siapapun yang menyerang kehormatan seseorang atau sekelompok orang
melalui penghinaan, tindakan diskriminasi atau meremehkan atau tindakan
melecehkan ras, warna kulit, bahasa, agama atau suku bangsa (tindakan rasis)
maka dihukum larangan ikut serta dalam pertandingan paling tidak 5 (lima)
kali.
b. Lebih lanjut, sanksi larangan memasuki stadion dan denda paling tidak sebesar
Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dapat dikenakan. Jika pelaku adalah
ofisial, maka dikenakan denda paling tidak sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus
juta rupiah).
2. Apabila beberapa orang (ofisial dan/atau pemain) dari klub atau anggota yang
bersama-sama melanggar ayat 1 huruf (a) atau jika ada keadaan yang memberatkan,
tim tersebut dapat dikenakan pengurangan tiga poin dari pelanggaran pertama dan
untuk pelanggaran berikutnya, tim dapat didiskualifikasi dari turnamen.
3. Apabila penonton dari sebuah tim melanggar ketentuan pada ayat 1 huruf (a) dalam
sebuah pertandingan, denda sebesar paling tidak Rp. 100.000.000,- (seratus juta
rupiah) dapat dikenakan terhadap anggota atau klub yang bersangkutan terlepas dari
of the question of culpable oversight.
4. Pelanggaran serius dapat dihukum dengan sanksi tambahan, khususnya perintah
untuk bermain di stadion tertutup (tanpa penonton), pembatalan pertandingan atau
didiskualifikasi dari turnamen.
5. Pelaku yang melanggar ketentuan pada ayat 1 (a) dari pasal ini harus menerima sanksi
larangan memasuki stadion selama paling tidak 1 (satu) tahun.
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Pasal 39
Ancaman dan Paksaan
1. Setiap orang yang melakukan intimidasi atau ancaman terhadap perangkat
pertandingan yang dapat dianggap sebagai ancaman yang serius dikenakan sanksi
denda sebesar RP. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) dan larangan bermain atau
larangan mendapingi TIM selama 1 (satu) petandingan.
2. Setiap orang yang menggunakan kekerasaan atau ancaman untuk memberikan
tekanan terhadap perangkat pertandingan yang memaksanya untuk melakukan
Tindakan dan/atau mengubah kondisi tertentu dan/atau membuat perangkat
pertandingan tidak dapat mengambil keputusan secara independent akan dikenakan
sanksi denda sekurang-kurangnya sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) dan
larangan bermain atau larangan mendapingi TIM selama 1 (satu) petandingan

Pasal 40
Korupsi
1. Siapa saja yang melakukan tingkah laku buruk terlibat suap, baik dengan cara
menawarkan, menjanjikan atau meminjam keuntungan tertentu dengan memberikan
atau menerima sejumlah uang atau sesuatu yang bukan uang dan/atau dapat dinilai
dengan uang dengan cara dan mekanisme apapun kepada atau oleh perangkat
pertandingan, pengurus PSSI, ofisial, pemain, dan/atau siapa saja yang berhubungan
dengan aktivitas sepak bola atau pihak ketiga baik yang dilakukan atas nama pribadi
atau atas nama pihak ketiga itu sendiri untuk berbuat curang atau untuk melakukan
pelanggaran terhadap ketentuan dan peraturan yang berlaku dengan maksud
mempengaruhi hasil pertandingan, harus diberikan sanksi. Sanksi pun berlaku bagi
pihak yang melakukan hal tersebut secara pasif seperti menawarkan dengan
meminta, dijanjikan dan/atau menerima keuntungan tertentu.
2. Sanksi yang diterapkan dapat berupa
a. Sanksi denda sekurang-kurangnya Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta
rupiah);
b. Tim yang bersangkutan didiskualifikasi dari Turnamen; dan
c. Sanksi larangan beraktivitas dalam lingkungan sepakbola sekurang-kurangnya
24 (dua puluh empat) bulan.

Pasal 41
Doping
Doping merupakan pelanggaran disiplin. Ketentuan mengenai doping dan pelanggaranpelanggaran tentang ketentuan anti doping diatur dalam FIFA Anti-Doping Regulations. Sanksi
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terkait doping diberikan berdasarkan FIFA Anti-Doping Regulations yang berlaku dan Kode
Disiplin Turnamen ini.

Pasal 42
Tanggung Jawab terhadap Tingkah Laku Penonton
1. Tingkah laku buruk yang dilakukan oleh penonton merupakan pelanggaran disiplin.
Tingkah laku buruk penonton termasuk tetapi tidak terbatas pada; kekerasan kepada
orang atau objek tertentu, penggunaan benda-benda yang mengandung api atau
dapat mengakibatkan kebakaran, diantaranya:
a. kembang api
b. petasan, bom asap (smoke bomb)
c. suar (flare), dan sebagainya,
penggunaan alat laser, pelemparan misil, menampilkan slogan yang bersifat
menghina, berbau keagamaan/religius atau terkait isu politis tertentu, dalam bentuk
apapun (memasang bendera, spanduk, tulisan, atribut, choreo atau sejenisnya selama
pertandingan berlangsung), menggunakan kata-kata atau bunyi-bunyian (termasuk
chant penonton) yang menghina atau melecehkan serta situasi penonton memasuki
lapangan permainan tanpa seizin perangkat pertandingan dan panitia pelaksana.
2. Klub tuan rumah atau badan yang menunjuk atau mengawasi panitia pelaksana
pertandingan tertentu bertanggung jawab atas tingkah laku buruk penonton
sebagaimana diatur dalam ayat (1) diatas, terlepas daripada alasan lengahnya
pengawasan panitia pelaksana pertandingan.
3. Klub tamu bertanggung jawab atas tingkah laku buruk sebagaimana diatur dalam ayat
(1) diatas, oleh penonton yang merupakan kelompok pendukungnya, terlepas
daripada lengahnya pengawasan oleh klub tersebut. Dalam hal pertandingan
diadakan di tempat netral atau kedua klub tidak berposisi sebagai pelaksana atau tuan
rumah dari pertandingan tersebut, kedua klub memiliki tanggung jawab yang sama.
4. Sanksi yang dapat dikenakan terhadap tingkah laku buruk penonton berdasarkan ayat
(1) diatas adalah:
a. Kekerasan atau tindakan terhadap orang atau objek tertentu, sanksi apapun
yang diatur dalam Kode Disipiln Turnamen ini berdasarkan akibat/kerugian
yang ditimbulkan
b. Penggunaan benda-benda yang mengandung api atau dapat mengakibatkan
kebakaran,
i. Denda Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah), untuk 1 (satu) kali hingga
5 (lima) kali penyalaan,
ii. Denda Rp. 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah) untuk lebih dari 5 (lima)
kali penyalaan
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c.
d.

e.

f.

g.

iii. Pengurangan poin (-1) dapat diberikan kepada klub akibat tingkah laku
buruk penonton yang merupakan kelompok pendukungnya apabila
berdampak kepada terhentinya pertandingan dan/atau pertandingan
tidak dapat dilanjutkan akibat kebakaran atau asap yang timbul
Penggunaan alat laser denda Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) untuk 1
(satu) hingga 5 (lima) kali penyalaan, pelanggaran ini berlaku kelipatan.
Pelemparan, diantaranya:
i. Kemasan minuman yang kosong, denda Rp. 5.000.000 (lima juta
rupiah), untuk 1 (satu) sampai 10 (sepuluh) benda yang dilemparkan,
pelanggaran ini berlaku kelipatan.
ii. Kemasan minuman yang terisi, denda Rp. 10.000.000 (sepuluh juta
rupiah), untuk 1 (satu) sampai 10 (sepuluh) benda yang dilemparkan,
pelanggaran ini berlaku kelipatan.
iii. Batu atau benda keras lainnya, denda Rp. 20.000.000 (dua puluh juta
rupiah), untuk 1 (satu) sampai 10 (sepuluh) benda yang dilemparkan,
pelanggaran ini berlaku kelipatan.
iv. Barang-barang lainnya yang tidak terdefinisikan diatas, denda Rp.
5.000.000 (lima juta rupiah), untuk 1 (satu) sampai 10 (sepuluh) benda
yang dilemparkan, pelanggaran ini berlaku kelipatan
v. Kombinasi benda-benda tersebut, denda Rp. 25.000.000 (dua puluh
lima juta rupiah), untuk 1 (satu) sampai 10 (sepuluh) benda yang
dilemparkan, pelanggaran ini berlaku kelipatan.
Menampilkan slogan yang bersifat menghina, berbau keagamaan/religius atau
terkait isu politis tertentu, dalam bentuk apapun (memasang bendera,
spanduk, tulisan, atribut, choreo atau sejenisnya selama pertandingan
berlangsung), denda Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) untuk 1 (satu)
sampai 5 (lima) objek yang dapat dibuktikan yang digunakan untuk
menampilkan slogal tersebut, pelanggaran ini berlaku kelipatan.
Menggunakan kata-kata atau bunyi-bunyian (termasuk chant penonton) yang
menghina atau melecehkan, sanksi apapun yang diatur dalam Kode Disipiln
Turnamen ini berdasarkan akibat/kerugian yang ditimbulkan
Situasi penonton memasuki lapangan permainan tanpa seizin perangkat
pertandingan dan panitia pelaksana denda Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta
rupiah) untuk 1 (satu) sampai 5 (lima) orang yang memasuki lapangan
permainan, pelanggaran ini berlaku kelipatan.

Pasal 43
Aturan Umum
1. Seluruh peserta Turnamen bertanggungjawab untuk menegakkan dan memberlakukan
hukuman terhadap pelanggaran disiplin.
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2. Panitia Disiplin memiliki hak dan kewenangan memberikan hukuman atas pelanggaran
terhadap tujuan yang ditetapkan regulasi Turnamen.
3. Peserta harus memberitahukan Organizing Committee setiap terjadinya pelanggaran
disiplin terhadap tujuan yang ditetapkan dalam regulasi Turnamen.

Pasal 44
Kewenangan Wasit
1. Selama masa pertandingan berlangsung, keputusan menjatuhkan hukuman atas
pelanggaran disiplin ditetapkan oleh wasit.
2. Keputusan wasit tersebut bersifat final.
3. Dalam hal kondisi dan situasi tertentu, Badan Yudisial dapat diberikan kewenangan untuk
memberikan keputusan disiplin.

Pasal 45
Badan Yudisial
Badan yudisial adalah Panitia Disiplin

Pasal 46
Kewenangan Umum Panitia Disiplin
Panitia Disiplin berwenang untuk memberikan sanksi terhadap pelanggaran disiplin atas
peraturan-peraturan yang dikeluarkan Organizing Committee yang tidak berada di bawah
wewenang badan lain.

Pasal 47
Kewenangan Khusus Panitia Disiplin
Panitia Disiplin mempunyai kewenangan dan bertanggung jawab secara khusus untuk:
a) Menjatuhkan hukuman disiplin terhadap pelanggaran disiplin yang luput dari perhatian
perangkat pertandingan;
b) Mengkoreksi kesalahan yang jelas dalam keputusan disiplin yang diberikan oleh wasit;
c) Menetapkan hukuman tambahan, seperti sanksi denda dan sanksi lainnya.
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Pasal 48
Kewenangan Ketua Panitia Disiplin Memutuskan Sendiri
1. Ketua Panitia Disiplin diperbolehkan memutuskan sendiri pelanggaran disiplin, dengan
ketentuan sebagai berikut:
a) Menghukum seseorang dengan hukuman disiplin berupa sanksi larangan ikut serta
dalam pertandingan di 3 (tiga) pertandingan;
b) Menetapkan hukuman disiplin berupa sanksi denda sampai dengan sebesar Rp.
100.000.000,- (seratus juta rupiah);
c) Mengatur permintaan perpanjangan masa berlakunya hukuman sesuai dengan
ketentuan;
d) Menyelesaikan masalah dalam hal terjadinya keberatan atau sanggahan atas
keberatan terhadap anggota Panitia Disiplin dalam memeriksa pengaduan;
e) Menetapkan, mengubah dan menghapus hasil kesepakatan sesuai dengan ketentuan.
2. Meskipun Panitia Disiplin mengambil keputusannya sendiri, posisi dan status serta
hasilnya merupakan keputusan Panitia secara utuh layaknya semua anggota mengambil
keputusan.

Pasal 49
Komposisi
1. Komposisi anggota Panitia Disiplin terdiri dari:
a. Anggota Badan Yudisial turnamen ditunjuk dan diangkat berdasarkan Surat Keputusan
(SKEP) Steering Committee dan/atau Organizing Committee;
b. Kriteria, kualifikasi dan masa jabatan anggota badan-badan yudisial PSSI adalah
sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan (SKEP) Steering Committee dan/atau
Organizing Committee
2. Masing-masing panitia harus memenuhi kualifikasi sarjana hukum atau ilmu hukum.

Pasal 50
Sidang
1. Sidang Panitia Disiplin dianggap sah jika setidaknya dihadiri oleh 2 orang anggota.
2. Melalui perintah ketua, sekretariat akan memanggil masing-masing anggota yang
dipandang perlu untuk setiap sidang.
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Pasal 51
Ketua
Ketua melakukan sidang dan memberikan keputusan dengan kewenangan yang diberikan
kepadanya untuk mengambil suatu keputusan.

Pasal 52
Sekretariat
1. Organizing Committee menyediakan sekretariat bagi Badan Yudisial.
2. Sekretaris bertanggungjawab mengurus administrasi dan membuat notulensi atas
jalannya rapat serta hasil dari setiap sidang.
3. Sekretaris bertanggungjawab menyimpan dan mengarsipkan file, dokumen, data, dan
keputusan-keputusan yang ada. Keputusan yang telah ditetapkan dan dokumen terkait
harus disimpan paling tidak untuk kurun waktu 6 (enam) bulan.

Pasal 53
Bersikap independent dalam menjalankan tugasnya
1. Badan Yudisial mengambil keputusannya secara independen dan bebas dari intervensi
pihak manapun.
2. Jajaran Organizing Committee tidak boleh menghadiri sidang badan Yudisial, kecuali
mereka memang diminta untuk menghadirinya.

Pasal 54
Pertanggungjawaban Badan Yudisial
Badan Yudisial tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas keputusannya

Pasal 55
Batas Waktu
1. Batas waktu pelaksanaan permulaan persidangan oleh Badan Yudisial adalah sejak hari
mereka menerima pengaduan.
2. Batas waktu untuk mengambil keputusan dapat diperpanjang apabila masih dibutuhkan
data, fakta dan dokumen serta bukti lain untuk mendukung keputusan.
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Pasal 56
Pengaduan
1. Batas waktu dapat diberlakukan apabila seluruh persyaratan telah dilakukan sebelum
berakhirnya batas waktu.
2. Dokumen tersebut harus dikirimkan kepada alamat yang telah ditentukan tidak lebih dari
batas waktu terakhir.
3. Jika dokumen dikirimkan melalui faksimile, batas waktu dapat dinyatakan berlaku apabila
penyerahan dokumen dilakukan sampai dengan hari terakhir batas waktu yang telah
ditentukan dan dokumen asli diterima tidak lebih dari lima hari setelahnya.

Pasal 57
Hak untuk di dengar
1. Pihak-pihak yang terlibat dalam persidangan memiliki hak untuk didengar sebelum suatu
keputusan ditetapkan.
2. Para pihak itu secara khusus diperbolehkan untuk:
a) Merujuk kepada berkas dokumen yang ada;
b) Mengajukan argumentasi sesuai dengan fakta dan hukum yang ia miliki;
c) Meminta ditunjukkan bukti-bukti yang ada;
d) Dibolehkan mengajukan bukti lain yang dimilikinya;
e) Mendapatkan keputusan yang rasional.
3. Ketua Badan Yudisial dapat membuat dan menerapkan persyaratan khusus hanya untuk
kondisi tertentu pula.

Pasal 58
Pembatasan
1. Dalam hal tertentu, hak untuk didengar para pihak dapat dibatasi, seperti pada saat
masalah yang bersifat rahasia yang membutuhkan untuk tetap dijaga kerahasiaan nya
atau dalam hal proses peradilan membutuhkan keadaan untuk mengontrolnya dengan
baik.
2. Ketua Badan Yudisial dapat menetapkan persyaratan khusus untuk keadaan tertentu.
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Pasal 59
Jenis-jenis bukti
1. Bukti apapun dapat diajukan ke persidangan badan peradilan.
2. Bukti yang menyerang kebebasan manusia atau secara jelas tidak sesuai dengan fakta
yang ada harus ditolak.
3. Bukti-bukti berikut secara khusus diterima yaitu: laporan wasit, laporan asisten wasit,
laporan Match Commissioner, laporan inspektur wasit, pernyataan pihak yang terlibat dan
saksi-saksi, bukti material, pendapat ahli, bukti rekaman audio, video, dan bukti
pemberitaan media masa termasuk media sosial

Pasal 60
Penilaian terhadap bukti
1. Badan Yudisial memiliki kekuasaan mutlak untuk memberikan penilaian terhadap bukti
yang ada.
2. Badan Yudisial secara khusus memperhatikan sikap para pihak yang terlibat selama proses
persidangan, khususnya sikap para pihak itu bekerjasama dengan Badan Yudisial.
3. Badan Yudisial mengambil keputusan berdasarkan keyakinan pribadi mereka.

Pasal 61
Laporan perangkat pertandingan
1. Fakta-fakta yang ada pada laporan perangkat pertandingan dianggap merupakan bukti
yang akurat.
2. Bukti atas ketidaktepatan atas isi laporan-laporan perangkat pertandingan tersebut dapat
diajukan.
3. Apabila ada ketidaksesuaian pada laporan masing-masing perangkat pertandingan dan
tidak ada alasan untuk menyesuaikan perbedaan-perbedaan tersebut, maka laporan dari
wasit adalah yang dianggap sah untuk menjelaskan kejadian di dalam lapangan
pertandingan dan laporan dari Match Commissioner dianggap paling sah untuk kejadian
yang terjadi di luar lapangan pertandingan.
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Pasal 62
Beban biaya pembuktian
1. Beban biaya pembuktian mengenai pelanggaran disiplin menjadi tanggung jawab
Organizing Committee.
2. Dalam kasus penggunaan doping, tersangka bertanggungjawab untuk menghadirkan
bukti-bukti yang diperlukan untuk mengurangi atau membatalkan hukuman yang akan
diterimanya. Untuk pengurangan hukuman, tersangka harus dapat membuktikan
bagaimana zat terlarang tersebut masuk ke dalam tubuhnya.

Pasal 63
Perwakilan dan kuasa hukum
1. Pihak-pihak yang terlibat dalam proses persidangan boleh memiliki dan menunjuk kuasa
hukum untuk mewakilinya.
2. Apabila para pihak yang dipanggil tidak diharuskan hadir sendiri, mereka boleh diwakilkan
dengan menunjukkan surat yang sah atas penunjukan itu dari yang bersangkutan.
3. Pihak-pihak yang terlibat bebas untuk memilih perwakilan kuasa hukum nya sendiri.

Pasal 64
Pemberitahuan
1. Keputusan yang sudah diputuskan disampaikan kepada yang bersangkutan melalui surat
tertulis dan faximile adalah mengikat dan sah.
2. Badan Yudisial diijinkan memberitahukan hasil keputusan melalui surat elektronik yang
disepakati.

Pasal 65
Ralat keputusan yang salah
Badan Yudisial memiliki hak untuk meralat setiap kesalahan yang terjadi dalam mengambil
keputusan nya atau kesalahan-kesalahan lainnya yang terdapat dalam keputusannya setiap
saat
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Pasal 66
Biaya dan ongkos
1. Biaya dan ongkos perkara lainnya harus ditanggung dan dibayar oleh pihak yang kalah.
2. Apabila tidak ada pihak yang kalah, maka biaya dan ongkos perkara ditanggung oleh
Organizing Committee.
3. Apabila dianggap adil, maka para pihak menanggung bersama biaya tersebut.
4. Badan yang mengatur isi keputusan memiliki hak menentukan bagaimana biaya dan
pengeluaran harus dialokasikan dan jumlah yang sesuai ditentukan oleh Ketua Badan.
5. Dengan alasan khusus, Ketua dapat mengurangi atau menggabungkan biaya dan ongkos
persidangan.

Pasal 67
Pelaksanaan Keputusan
Keputusan yang sudah ditetapkan oleh badan yudisial berlaku efektif dan dijalankan pada saat
keputusan tersebut ditetapkan dan diberitahukan kepada yang bersangkutan.

Pasal 68
Proses persidangan dapat dihentikan
Proses persidangan dapat dihentikan apabila:
a) Pihak-pihak yang terlibat mencapai kesepakatan.
b) Pihak yang terlibat menyatakan bangkrut, atau
c) Para pihak tidak memiliki argumen yang cukup

Pasal 69
Pengambilan keputusan
1. Keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak anggota yang hadir.
2. Setiap anggota yang hadir harus memberikan suaranya.
3. Apabila hasil pemungutan suara sama, maka Ketua memiliki hak mengambil keputusan
akhir.
4. Keputusan Panitia Disiplin berlaku final dan mengikat.
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Pasal 70
Format dan isi keputusan
1. Keputusan berisi :
a. Susunan komisi;
b. Nama-nama pihak yang terikat;
c. Ringkasan fakta;
d. Alasan hukum pembuatan suatu keputusan;
e. Isi keputusan;
2. Keputusan ditandatangi oleh Ketua

Pasal 71
Pengambilan keputusan melalu telekonfrensi
1. Apabila keadaan membutuhkan, kesekretariatan mengatur proses pembahasan dan
pengambilan keputusan melalui pembicaraan melalui telepon, video conference atau
metode sejenis.
2. Sekretaris menjadi notulen sebagaimana persidangan pada umumnya.

Pasal 72
Bahasa
1. Bahasa yang digunakan dalam seluruh prosedur adalah Bahasa Indonesia.
2. Apabila dibutuhkan, Panitia Disiplin dapat menggunakan jasa penterjemah yang
tersumpah. Biaya penterjemah menjadi beban dari pihak yang membutuhkan
penterjemah

Pasal 73
Statuta PSSI
Apabila KODE DISIPLIN ini tidak sesuai atau bertentangan dengan Statuta PSSI, maka
peraturan yang berlaku adalah Statuta PSSI.

Pasal 74
Pelaksanaan dan penetapan
1. Organizing Committee menetapkan KODE DISIPLIN ini pada tanggal 9 Juni 2022.
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2. KODE DISIPLIN ini mulai berlaku pada tanggal 9 Juni 2022.

ORGANIZING COMMITTEE
PIALA PRESIDEN 2022

Ir. Akhmad Hadian Lukita., MBA., QWP
Ketua

