
-TNxjn Jajp

SABTU PON | ^ 4
15 OKTOBER 2016 ) s f c j .

FIFA Berpotensi Jatuhkan Sanksi Kem bali
YOGYA, TRIBUN - Kisruh penetapan 
lokasi Kongres PSSI antara Exco dan 
pihak pemerintah berpotensi turunnya 
kembali sanksi dari FIFA. Namun de
mikian, potensinya tidak sebeSar saat 

i PSSI masih dipimpin oleh La. Nyalla 
Mattalitti.

Pengamat sepakbola dari Universi
tas Muhammadiyah Yogyakarta, Fajar 
Junaedi mengatakan konflik yang ter
jadi saat ini berbeda saat PSSI masih 
dipimpin oleh La Nyalla Mattalitti. Saat 
berada di bawah kepemimpinan La 
Nyalla, intervensi pemerintah terhadap 
PSSI sangat terlihat. Sementara kubu 
PSSI saat itu sangat solid karena se
muanya masih solid mempermasalah
kan campur tangan pemerintah terha
dap organisasi persepabolaan tanah air 
tersebut.

Namun yang terjadi saat ini berbeda 
dimana sebagian besar pemilik suara 
berada di belakang pemerintah. Kelom
pok 85 yang mengusulan £dy Rahma- 
yadi sebagai salah satu calon Ketum 
PSSI mendukung usulan pemerintah 
terkait dengan pelaksanaan konggres

di Yogyakarta.
“Jadi sebenarnya ketakutan menge

nai ancaman FIFA yang akan terjadi 
lagi terkait kontroversi lokasi Kongres 
PSSI tidaklah sebesar yang terjadi di 
saat konflik antara PSSI di masa kepe; 
mimpinafi La Nyalla Mattalitti dengan 
pemerintah,” jelasnya saat dihubungi 
TribunJogja, Jumat (14/10).

Meski potensinya tidak sebesar saat 
PSSI dipimpin oleh La Nyalla, menu
rut dosen Broadcasting Universitas 
Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) 
ini, permasalahan penetapan lokasi 
Kongres harus segera dicarikan jalan 
keluarnya. Caranya para pihak yang 
berselisih harus duduk bersama guna 
mencari solusi yang bersifat win-win 
solution.

Sebab, tanpa adanya solusi yang 
menguntungkan para pihak, perma
salahan lokasi konggres tidak akan se
gera berujung. Bahkan jika para pihak 
yang berselisih tetap tidak mau duduk 
bersama, maka potensi jatuhnya san
ksi dari FIFA bisa lebih besar. Apalagi 
pendekatan yang dilakukan oleh para

pihak dalam masalah lokasi Kongres 
ini adalah win-lose solution.

“Pendekatan sepert ini akan mem
buat keputusan mengenai lokasi kong
gres akan berlarut-larut bahkan bisa 
berujung kegagalan. Atau malah bisa 
ada dualisme konggres yang bisa beru
jung dualisme kepengurusan. Jika itu 
terjadi, tentu saja sanksi FIFA tinggal 
menunggu wakttu saja,” jelasnya.

Sebelumnya, anggota Exco PSSI me
netapkan lokasi Kongres di Makasar 
pada 17 Oktober. Hanya saja, pemerin
tah melaini Menteri Pemuda dan Olah
raga mengusulkan Kongres dilaksana
kan di Yogyakarta. Mendekati tanggal 
17 Oktober, pemerintah dan perwakil
an dari PSSI akhirnya sepakat untuk 
melaksanakan Kongres di Jakarta.

Namun lagi-lagi keputusan itu men
tal setelah pihak Exco tetap kekeuh 
untuk menggelar Kongres di Makasar. 
Hingga saat ini keputusan mengenai 
lokasi Kongres belum menemui titik 
temu antara pemerintah dan PSSI. Pi- 
haK kepolisian pun belum menerbitkan 
izin terkait dengan Kongres ini. (has)


