PROSES PEMBEBASAN PENGGUNAAN TERAPI ATLET /
THERAPEUTIC USE EXEMPTION (TUE) – INDONESIA ANTI-DOPING
ORGANIZATION (IADO)

APA ITU PENGECUALIAN PENGGUNAAN TERAPI / THERAPEUTIC USE
EXEMPTION (TUE)?
Atlet mungkin memiliki penyakit atau kondisi yang mengharuskan mereka untuk minum obat atau menjalani
prosedur pengobatan. Jika obat atau metode yang harus digunakan oleh seorang atlet untuk mengobati penyakit
atau kondisi tersebut dilarang sesuai dengan ketentuan Daftar Terlarang 2022 / The 2022 Prohibited List Badan
Anti-Doping Dunia (WADA), TUE dapat memberikan otorisasi kepada atlet tersebut untuk menggunakan zat atau
metode tersebut saat bertanding tanpa melakukan pelanggaran aturan anti-doping (ADRV) dan sanksi yang
berlaku. Aplikasi untuk TUE ini dievaluasi oleh panel dokter Komite TUE (TUEC).
NADO TUE hanya berlaku untuk Kompetisi Tingkat Nasional dan Pengujian Di Luar Kompetisi (National-Level
Competition and Out-of-Competition Testing).

APA KRITERIA PEMBERIAN TUE?
Keempat kriteria berikut harus dipenuhi (untuk lebih jelasnya, silakan merujuk ke Standar Internasional WADA untuk
Pengecualian Penggunaan Terapi (ISTUE) Pasal 4.2 ) :
▪

Atlet memiliki diagnosis kondisi medis yang jelas, yang memerlukan perawatan menggunakan zat atau
metode terlarang;

▪

Penggunaan terapeutik zat tidak berpengaruh, pada keseimbangan probabilitas, menghasilkan
peningkatan kinerja yang signifikan di luar kondisi kesehatan normal atlet;

▪

Zat atau metode terlarang adalah pengobatan yang diindikasikan untuk kondisi medis, dan tidak ada
alternatif terapi lain yang diizinkan secara wajar;

▪

Keharusan untuk menggunakan bahan atau metode tersebut bukan merupakan akibat dari penggunaan
sebelumnya (tanpa TUE), dari suatu bahan atau metode yang dilarang pada saat penggunaan.

SIAPA YANG HARUS MENDAFTAR UNTUK TUE? DIMANA DAN KAPAN
MENDAFTAR?
Atlet yang tunduk pada aturan anti-doping akan membutuhkan TUE untuk mengambil zat terlarang atau
menggunakan metode terlarang. Anda harus memverifikasi pengajuan tersebut pada Indonesia Anti Doping
Organization (IADO) untuk mengetahui kepada siapa Anda perlu mengajukan permohonan dan apakah Anda
dapat mengajukan permohonan secara surut.
Pertama, periksa apakah obat atau metode yang diperlukan yang ingin Anda minum atau gunakan dilarang sesuai
dengan Daftar Terlarang 2022 / The 2022 Prohibited List . Referensi lain misalnya globaldro.com .
Anda bertanggung jawab untuk memberi tahu dokter Anda bahwa Anda adalah seorang Atlet yang terikat dengan
peraturan anti-doping. Anda dan dokter Anda harus memeriksa Daftar Terlarang 2022 / The 2022 Prohibited List
untuk zat/metode apa pun yang Anda resepkan. Jika zat /metode tersebut dilarang, diskusikan alternatif yang
tidak dilarang, jika tidak ada, ajukan TUE. Ingat atlet memiliki tanggung jawab utama. Hubungi IADO jika Anda
mengalami kesulitan.
Kemudian, hubungi IADO untuk menentukan tingkat kompetisi dan persyaratan aplikasi TUE Anda.
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Jika ditentukan bahwa Anda adalah Atlet Tingkat Nasional, [Atlet Tingkat Nasional atau Atlet Elit Nasional
adalah atlet peraih medali pada SEA Games Tahun 2019]. Anda harus mendaftar ke IADO terlebih dahulu, segera
setelah diperlukan, kecuali ada keadaan darurat atau luar biasa.
Hanya untuk zat yang dilarang dalam kompetisi, Anda harus mengajukan TUE setidaknya 30 hari sebelum
kompetisi berikutnya. Silakan merujuk ke bagian “Cara mengajukan ke IADO untuk TUE?” di bawah.
Jika level Anda lebih rendah dari “Tingkat Nasional” seperti yang didefinisikan di atas , [Atlet Level Bawah
atau Atlet Elit Junior adalah atlet peraih medali Kejuaraan Nasional dalam kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir
atau atlet peraih Kejuaraan Junior atau Remaja Internasional dalam kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir
sebagaimana berlaku], Anda berhak untuk mengajukan TUE retroaktif setelah diuji oleh IADO atau Organisasi
Anti-Doping (ADO) lainnya.
Catatan penting :
TUE yang diberikan oleh IADO hanya berlaku di tingkat nasional. Jika Anda, atau menjadi Atlet Tingkat
Internasional, atau berkompetisi di Pertandingan Besar, TUE tersebut tidak akan berlaku kecuali jika diakui oleh
Federasi Internasional (IF) atau Organisasi Acara Utama (MEO) terkait. Anda bertanggung jawab untuk
memeriksa apakah TUE IADO Anda secara otomatis dikenali oleh IF atau MEO tersebut.
IADO dapat membantu Anda dalam menentukan tingkat dan persyaratan aplikasi TUE, dan, jika diperlukan,
membantu Anda dalam mempresentasikan TUE IADO Anda ke IF atau MEO untuk pengakuan. Silahkan kontak
di email: iado.tue@gmail.com.

BISAKAH SAYA MENDAPATKAN TUE RETROAKTIF?

Dalam keadaan yang jarang dan luar biasa dan terlepas dari ketentuan lain dalam ISTUE, Anda dapat
mengajukan dan diberikan persetujuan retroaktif untuk penggunaan terapeutik zat atau metode terlarang, jika
mempertimbangkan tujuan Kode, akan sangat tidak adil untuk tidak memberikan TUE yang berlaku surut.
TUE retroaktif unik ini hanya akan diberikan dengan persetujuan sebelumnya dari WADA (dan WADA dalam
kebijaksanaan mutlaknya dapat menyetujui atau menolak keputusan TUE).
Catatan penting :
Menggunakan zat atau metode terlarang tanpa TUE dapat mengakibatkan Pelanggaran Aturan Anti-Doping.
Dalam hal permohonan TUE retroaktif diperlukan setelah pengambilan sampel, Anda sangat disarankan untuk
menyiapkan berkas medis dan siap diserahkan untuk evaluasi.

BAGAIMANA MENDAFTAR KE IADO UNTUK TUE?
Melalui ADAMS atau format kertas / formulir TUE elektronik
IADO mendorong untuk mengirimkan aplikasi TUE melalui ADAMS, bersama dengan file medis yang diperlukan.
Jika Anda belum memiliki akun ADAMS, silahkan kontak di email: iado.tue@gmail.com untuk menyiapkannya.
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Jika tidak, silakan unduh Formulir Aplikasi TUE IADO (IADO TUE Application Form ), dan setelah diisi dan
ditandatangani, kirimkan bersama berkas medis yang diperlukan ke email: iado.tue@gmail.com atau via Pos ke
Sekretariat IADO d/a. Gedung PPITKON Kemenpora Lantai 1 Jl. Gerbang Pemuda No. 3 Senayan, Jakarta Pusat
10270.
Permohonan TUE Anda harus diserahkan dalam bentuk yang dapat dibaca dengan menggunakan huruf kapital
atau mengetik.
Berkas medis harus mencakup:
▪

Riwayat medis yang komprehensif, termasuk dokumentasi dari dokter yang mendiagnosis asli (jika
memungkinkan),

▪

Hasil dari semua pemeriksaan, pemeriksaan laboratorium dan studi pencitraan yang relevan dengan
aplikasi.

[Ketentuan khusus sehubungan dengan biaya yang dikeluarkan untuk penyelesaian TUE, yaitu menjadi
tanggung jawab Atlet, termasuk pemeriksaan medis tambahan, tes, studi pencitraan, dll.]
Setiap aplikasi TUE yang tidak lengkap atau tidak terbaca tidak akan ditangani dan akan dikembalikan untuk
dilengkapi dan diajukan kembali.
Untuk membantu Anda dan dokter Anda dalam memberikan dokumentasi medis yang benar, kami sarankan untuk
berkonsultasi dengan Daftar Periksa WADA untuk aplikasi TUE untuk panduan dan dukungan TUEama proses
aplikasi TUE, dan Informasi Medis untuk Mendukung Keputusan TUEC untuk panduan tentang kondisi medis
umum tertentu, perawatan , zat, dll.
Simpan salinan lengkap formulir aplikasi TUE dan semua informasi medis yang dikirimkan untuk mendukung
aplikasi Anda, dan bukti bahwa itu telah dikirim.

APA YANG TERJADI PADA MAJOR EVENT ?
Major Event Organization (MEO) mengharuskan atlet untuk mengajukan pengakuan TUE mereka jika mereka
ingin menggunakan zat atau metode terlarang sehubungan dengan Acara tersebut.
Jika Anda memiliki TUE yang diberikan oleh IADO dan Anda akan berkompetisi di Acara Besar, misalnya
Olimpiade, Anda harus menghubungi MEO untuk informasi tentang proses pengakuan mereka.

KAPAN SAYA AKAN MENERIMA KEPUTUSAN ATAS APLIKASI TUE SAYA ATAU
PERMINTAAN PENGAKUAN?
IADO TUEC harus membuat keputusan sesegera mungkin, dan biasanya dalam waktu 21 hari sejak tanggal
penerimaan aplikasi TUE yang lengkap, termasuk informasi medis yang diperlukan.

BAGAIMANA JIKA SAYA PERLU MEMPERBARUI TUE SAYA?
Setiap TUE memiliki durasi tertentu, yang pada akhirnya akan kedaluwarsa secara otomatis. Jika Anda perlu terus
menggunakan zat atau metode terlarang, Anda bertanggung jawab untuk mengajukan permohonan TUE baru
dengan informasi medis yang diperbarui sebelum tanggal kedaluwarsa, sehingga ada cukup waktu untuk
membuat keputusan sebelum tanggal kedaluwarsa. berakhirnya TUE saat ini.
Catatan penting:
Kehadiran (mengikuti pengumpulan sampel), penggunaan, kepemilikan, atau pemberian zat atau metode
terlarang harus konsisten dengan ketentuan TUE Anda. Oleh karena itu, jika Anda memerlukan dosis, frekuensi,
rute atau durasi pemberian yang sangat berbeda, Anda harus menghubungi IADO, karena Anda mungkin diminta
untuk mengajukan TUE baru. Beberapa zat dan dosis, misalnya insulin, sering dimodifikasi TUEama pengobatan
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dan kemungkinan fluktuasi ini harus disebutkan oleh dokter yang merawat dalam aplikasi TUE dan biasanya akan
diterima oleh ADO TUEC.

BAGAIMANA JIKA APLIKASI TUE IADO SAYA DITOLAK ?
Keputusan untuk menolak aplikasi TUE mencakup penjelasan tertulis tentang alasan penolakan tersebut. Jika
tidak jelas bagi Anda, silakan IADO untuk memahami dengan tepat mengapa TUE ditolak. Terkadang, mungkin
ada informasi penting, tes diagnostik, hasil laboratorium yang hilang, dll. Dalam hal ini, Anda harus mengajukan
permohonan kembali kepada kami. Jika tidak, Anda dapat mengajukan banding atas keputusan penolakan
sebagai berikut:
1. Dalam kasus dimana atlet nasional yang bersangkutan keberatan form TUE tersebut ditolak, maka atlet
dapat mengirimkan surat ke IADO untuk naik banding.
2. Sebagai tindak lanjut dari permintaan naik banding ini, IADO akan membentuk Badan Banding TUE yang
anggotanya terdiri dari 3 dokter Spesialis independen.
3. Keputusan Badan Banding TUE adalah final dan dilaporkan ke Atlet & bagian ADAMS.

BAGAIMANA JIKA TUE IADO SAYA TIDAK DIAKUI OLEH FEDERASI
INTERNASIONAL SAYA?
Anda atau IADO memiliki waktu 21 hari untuk merujuk masalah tersebut ke WADA untuk ditinjau setelah
pemberitahuan tidak diakui (notification of the non-recognition). Anda harus mengirimkan informasi yang sama
yang Anda kirimkan ke IADO, dan yang menjadi dasar keputusan TUEC mereka, melalui metode online yang
aman atau melalui surat tercatat di:
Badan Anti-Doping Dunia Departemen Medis WADA
Menara Bursa Efek
800 Tempat Victoria (Suite 1700)
PO Box 120
Montreal (Quebec) H4Z 1B7
Kanada
Alamat email untuk menanyakan dan/atau mengirim permintaan peninjauan adalah: medical@wada-ama.org
Menunggu keputusan WADA, TUE IADO tetap berlaku untuk kompetisi tingkat nasional dan pengujian di luar
kompetisi saja. Jika masalah tidak dirujuk ke WADA untuk ditinjau, IADO harus menentukan apakah TUE asli
yang diberikan harus tetap berlaku untuk Ujian Kompetisi dan Di Luar Kompetisi tingkat nasional.

APAKAH INFORMASI MEDIS SAYA DIPERLAKUKAN DENGAN CARA RAHASIA?
Semua informasi yang terkandung dalam aplikasi TUE termasuk informasi medis pendukung, dan informasi lain
apa pun yang terkait dengan evaluasi permintaan TUE Anda dijaga kerahasiaannya dan diperlakukan sesuai
dengan Pernyataan Atlet yang terkandung dalam proses ADAMS TUE dan dalam Formulir Aplikasi TUE IADO
(IADO TUE Application Form ). Semua anggota TUEC dan penerima resmi lainnya dari permintaan TUE Anda
dan informasi terkait (sebagaimana dijelaskan dalam Pernyataan Atlet) tunduk pada kewajiban kerahasiaan
profesional atau kontrak.
Harap tinjau ketentuan Pernyataan Atlet dengan cermat. Secara khusus, perhatikan bahwa jika Anda ingin
mencabut hak TUEC IADO untuk mendapatkan informasi terkait permintaan TUE Anda sesuai dengan
Pernyataan Atlet, permohonan TUE Anda akan dianggap ditarik tanpa persetujuan diberikan.
Informasi terkait permintaan TUE Anda akan disimpan oleh IADO dan penerima resmi lainnya tidak lebih dari yang
diperlukan untuk tujuan yang dinyatakan dalam Pernyataan Atlet, sesuai dengan Standar Internasional untuk
Perlindungan Privasi dan Informasi Pribadi.
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KONTAK INFORMASI
Untuk informasi dan pertanyaan lebih lanjut terkait dengan praktik informasi pribadi IADO, silakan hubungi melalui
email: iadoindonesia@gmail.com.
Jika Anda ragu mengenai organisasi mana Anda harus mengajukan TUE, atau mengenai proses
pengakuan, atau pertanyaan lain apa pun terkait TUE, silakan hubungi: IADO ke email iado.tue@gmail.com.

LINK BERMANFAAT LAINNYA:
WADA International Standard for Therapeutic Use Exemptions (ISTUE)
WADA Checklists for TUE Applications
WADA Guidelines for the 2021 International Standard for Therapeutic Use Exemptions (ISTUE)
WADA Anti-Doping Education and Learning (ADEL)
Daftar Terlarang 2022 / The 2022 Prohibited List
IADO TUE Application Form
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