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BAB I 

  PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang. 

Bangsa Indonesia memberikan makna pembangunan nasional sebagai 

rangkaiaan upaya pembangunan yang berkesinambungan, yang meliputi kehidupan 

masyarakat, bangsa, dan Negara untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan 

nasional yang tersusun dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 19451. 

Dengan demikian tujuan dari pembangunan nasional adalah untuk 

mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur yang merata spiritual dan 

material berdasarkan Negara yang merdeka, bersatu, berdaulat dan berkedaulatan 

rakyat dalam suasana perikehidupan bangsa yang aman, tenteram, tertib dan dinamis 

dalam linkungan pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat tertib dan damai. 

Setiap kelompok masyarakat selalu memiliki masalah sebagai akibat adanya 

perbedaan antara yang ideal dan yang aktual,antara yang standard an yang praktis, 

antara yang seharusnya atau yang diharapkan untuk dilakukan dan apa yang ada 

dalam kenyataan dilakukan. Standar dan nilai-nilai kelompok dalam masyarakat 

mempunyai variasi sebagai faktor yang menentukan tingkah laku individu. 

Penyimpangan nilai dalam masyarakat dapat disebut salah satunya pemain bola 

                                                            
1 Sri Imaniyati Neni, SH,MH. 2002,  Hukum ekonomi dan ekonomi islam, Mandar Maju, Bandung, 
Halm.  9. 
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profesional tidak dapat memenuhi isi kontrak, manajemen tidak dapat memenuhi gaji 

pemain bola professional di waktu yang tepat2. 

Kehidupan yang semakin modern mendorong masyarakat untuk dapat 

memenuhi kebutuhannya dengan berbagai cara yang bisa dijadikan sebagai profesi 

untuk dapat menghidupi dirinya dan keluarga, keadaan inilah yang memicu terjadinya 

permasalahan yang kemudian memberikan dampak pada keharmonisan hubungan 

antara seseorang dengan orang lain. Permasalahan yang muncul karena adanya 

perbedaan persepsi dalam melakukan seuatu profesi perlu untuk ditangani secara 

khusus dan mendapat perhatian yang khusus pula, apalagi jika permasalahan tersebut 

adalah berkaitan dengan keharmonisan komunitas secara luas. 

Dalam dunia sepak bola, untuk menjadi pemain sepak bola profesional perlu 

melewati beberapa tahan formal antara lain adalah sekolah sepak bola (SSB) dan 

pendidikan khusus sepak bola, karena dipelajari dan ditekuni dengan standar yang 

formal yang jelas dan menjamin kualitas dan kuantitas setiap individu pemain bola 

serta dijadikan sebagai suatu pekerjaan yang dapat memenuhi kebutuhan finansial, 

sehingga sepak bola di anggap menjadi suatu profesi yang patut untuk mendapatkan 

keuntungan yang layak bagi yang menjalankannya. Pemain sepak bola professional 

selain mendapatkan keuntungan financial yaitu dari nilai kontrak, iklan, juga 

mendapatkan popularitas yang cukup luas.  

                                                            
2 Cahyadi Antonius dan Danardo Donny, 2009, Sosiologi hokum dalam perubahan, Sinar Grafika, 
Jakarta. Halm 7. 
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Dalam menjalankan profesi setiap orang tidak akan pernah lepas dari masalah, 

begitu pula yang terjadi antara pemain sepak bola professional dengan manajemenya 

sehingga dapat mengganggu persiapan tim, keharmonisan tim dan orientasi tim dalam 

menatap kompetisi, jika terjadi permasalahan-permasalah yang seperti itu perlu 

memang untuk mendapatkan formulasi metode penyelesaian sengketa pemain bola 

professional dan menejemennya sehingga tercapainya kesepakatan yang 

mengedepankan prinsip win-win solution agar hal-hal yang tidak di ingikan tidak 

terjadi. 

Pemain sepak bola memiliki mekanisme dan kapasitas untuk menciptakan 

hukum dan keadilan sendiri. Dalam kehidupan sehari-hari hukum Negara bukanlah 

satu-satunya acuan yang memonopoli perilaku terhadap masalah yang dihadapi oleh 

masyarakat. Institusi Negara termasuk peradilan Negara, bukanlah satu-satunya 

badan penyelenggara keadilan. Dalam keseharian ada banyak acuan hukum yang 

justru lebih “bekerja” secara sinergis, yang berakar pada budaya hukum masyarakat 

yang lekat dengan hukum agama, adat, kebiasaan, dan kesepakatan social lain. Bila 

tidak memungkinkan menyebutnya sebagai “hukum” karena tidak memenuhi atribut 

hukum “ formal” dalam perspektif arus umum, maka baiklah kita akan sebut sebagai 

hukum non-negara tersebut sebagai Hybrid law atau Unnamed law3. 

Ada beberapa masalah yang biasanya terjadi dalam dunia sepak bola 

Indonesia, yang merupakan alasan klasik yang tidak bisa dipungkiri, masalah 
                                                            
3 Cahyadi Antonius dan Danardo Donny, 2009, Sosiologi Hukum dalam perubahan, Jakarta. Halm 7. 
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terlambatnya pembayaran gaji merupakan masalah yang selalu mencuat dan menyita 

perhatian publik. Gaji merupakan sesuatu hal yang urgen bagi setiap orang, termasuk 

pemain bola profesional karena menyanggkut kesejahteraan dan kelangsungan hidup 

keluarga, apalagi jika melihat lebih jauh bahwa sumber pendapatan yang menjadi 

harapan bagi setiap pemain bola profesional adalah gaji yang merupakan hak yang 

harus diterima setelah menjalankan kewajibannya. Apapun alasan yang diuraikan 

oleh manajemen suatu klub namun tidak bisa mengenyampingkan gaji pemain 

sebagai bentuk penghargaann atas profesi dan kewajiban yang sudah dilakukan. 

Arema adalah salah satu tim besar yang ada di indonesia sekarang, yang 
memiliki prestasi gemilang di persepak bolaan nasional. Arema berdiri pada 
tanggal 11 agustus 1987, yang dalam perkembangannya arema memiliki 
sebuah yayasan pada tahun 1993 yang mengakomodasi semua kepentingan 
pemain dan supporter arema pada saat itu, dengan kerja keras dan penanganan 
yang profesional arema berkembang menjadi tim sepak bola pertama yang 
tidak menggunakan dana APBD4. 

 

Arema dalam memenuhi gaji pemain dan kebutuhan tim lainnya hanya 

mengandalkan dana dari sponsor, tiket pertandingan dan penjualan atribut tim ke 

supporter arema tapi meskipun demikian arema bukan berarti tidak pernah 

mengalami masalah keterlambatan gaji pemain, salah satu contoh yang paling 

menyita perhatian publik adalah ketika musim 2009-2010 saat arema bermain 

melawan Cerezo Osaka dijepan sermua pemain arema belum menerima gaji selama 2 

                                                            
4 http://www.investor.co.id/home/manajemen-janjikan-gaji-pemain-arema-cair-di-
jepang/6500, diakses kamis tanggal 13 oktober 2011 pukul 01.00. 
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bulan penuh, sedangkan gaji adalah stimulus agar pemain dapat bermain dengan baik 

sehingga mendapatkan hasil yang maksima. 

Keterlambatan gaji pemain tersebut juga pernah terjadi ketika Arema 

Indonesia ditangani pelatih Robert Rene Albert. Para pemain dan pelatih melakukan 

mogok latihan selama beberapa hari dan kondisi itu juga menjadi sebuah 

kekhawatiran bagi manajemen dan pengurus Arema5. 

Aksi mogok berlatih menjadi upaya untuk memprotes keputusan dari 

manajemen yang tidak membayar gaji pemain, sehingga secara fisik dan psikologis 

ketika pemain tidak berlatih maka pihak yang dirugikan adalah manajemen tpi hal 

yang paling penting adalah bahwa pemain menginginkan adanya pembayaran gaji 

sebagai bentuk hak yang memang dimiliki oleh pemain. Hal inilah yang 

menimbulkan perselisihan yang besar antara pemain bola profesional dan 

manajemennya. 

Aksi pemogokan berlatih  ini,selain disebabkan oleh terlambatnya 
pembayaran gaji pemain tapi dipengaruhi oleh beberapa hal yang lain yaitu:  

1. Pemain yang jarang main karena merasa sudah tidak lagi diperpanjang 
Arema, lantaran raport mereka jelek.  

2. Pemain asal luar Malang dan sudah merasa ada klub lain memintanya 
gabung musim depan.  

3. Sedangkan, kubu ketiga, adalah pemain asli Malang yang hanya karena 
solidaritas kepada pemain lain, memilih untuk ikut mogok latihan6. 

                                                            
5 http://www.investor.co.id/home/manajemen-janjikan-gaji-pemain-arema-cair-di-jepang/6500  diakses 
kamis tanggal 13 oktober 2011 pukul 01.00. 

6 http://www.persibholic.com/479/manajemen-arema-bujuk-pemainnya-jalani-latihan, diakses 
kamis tanggal 13 oktober 2011,pukul 02.00. 
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Tindakan yang lebih mengkhawatirkan adalah apabila aksi mogok berlatih 

sebagai bentuk protes terhadap terlambatnya pembayaran gaji di anggap sebagai 

suatu tindakan indispliner yang dilakukan oleh pemain sehingga pemain 

mendapatkan denda atau skorsing dari manajemenya. 

Masalah-masalah yang Penulis uraikan diatas itulah masalah yang sering kali 

terjadi dan menyulitkan banyak pihak serta dapat menghambat perkembangan tim, 

keharmonisan hubungan pemain dan manajemennya sehingga dalam mengarungi 

musim pertandingan tidak terlahirlah jiwa kesatuan, yang merasa menjadi bagian 

didalam tim. Setidaknya ada keselarasan dalam berpikir antara pemain dan manajmen 

untuk menindaklanjuti setiap permasalahan yang terjadi. 

Merujuk pada asas kebebasan berkontrak, ada beberapa hal yag kemudian 
diperhatikan oleh pemain dan manajernya dalam membuat melaksanakan isi 
kontrak, anatar lain adalah:  

1.  Asas konsensuil, yaitu bahwa perjanjian pada umumnya tidak di adakan 
secara formal, tetapi karena konsensuil, artinya perjanjian itu lahir karena 
adanya kesepakatan dari para pihak.  

2. Asas kekuatan mengikat, bahwa para pihak harus memenuhi apa yang 
mereka telah sepakati dalam perjanjian itu. 

3. Asas kebebasan berkontrak, setiap orang bebas untuk mengadakan 
perjanjian menurut pilihanya7. 

 

                                                            
7 Neni sri imaniyati, SH.,MH. Hukum ekonomi dan ekonomi islam, 2003,  Mandar maju. Halm 34. 
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Sesungguhnya tidak ada alasan bagi salah satu pihak untuk tidak dapat 

memenuhi hak dan menjalankan kewajiban yang sudah disepakati karena kontrak 

pemain dengan manajemen pada awal kompetisi adalah mengikat dan berlaku seperti 

undang-undang bagi dirinya. 

Kesepakatan dalam kontrak hanyalah kesepakatan tapi tidak terealisasi 

dengan baik sebagai bentuk prosedur penyelesaian sengketa antara pemain dan 

manajemennya, padahal kesepakatan tertulis adalah sebagai alat untuk mengubah 

masyarakat yang disebut Roscoe Pound “law is a tool of social engineering” yaitu 

sebagai alat untuk merubah prilaku masyarakat dari yang saling tidak memahami agar 

dapat saling memahami dan mentaati kesepakatan yang telah dibuat8, Karena menurut 

Sunaryati Hartono, setidaknya pertumbuhan ekonomi dan kemajuan industri sepak 

bola  adalah upaya sadar manusia untuk mengubah nasibnya, keberadaan industri 

baik industri sepak bola sekarang akan mampu menterjemahkan falsafah bangsa yang 

mengharapkan adanya kesejahteraan bagi warga negaranya9. 

Pemain Arema Indonesia kembali bertikai dengan pihak manajemen klub dan 
mengancam akan mogok latihan. Alasannya kembali soal pembayaran gaji 
yang tertunda. Pihak manajemen dikatakan ingkar janji karena belum juga 
melunasi tunggakan gaji sebanyak dua bulan. Padahal, dalam kesepakatan 
yang ditandatangani bersama pada 15 Maret silam, pihak manajemen berjanji 
akan membayar gaji secara rutin. "Iya, benar. Kami masih menunggu 
kejelasan pembayaran gaji," kata pemain Arema M.Fakhrudin. 

"Tanya saja pada pihak manajemen, siapa yang mengingkari janji," ujarnya 

                                                            
8 Prof.Dr.H.Zainuddin Ali, M.A, 2005, Sosiologi hukum, Sinar grafika, Jakarta, Halm.38. 
9 Neni sri imaniyati, SH.,MH. Hukum ekonomi dan ekonomi islam, 2003, Sinar Grafika, Mandar 
maju. Halm 3. 
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lagi. Ini merupakan ancaman pemogokan kedua dari pemain pada pihak klub. 
Sebelumnya tim Singo Edan juga mengancam mogok jelang menghadapi 
Jeonbuk Hyundai Motors di ajang Liga Champions Asia. Namun, melalui 
proses mediasi, ancaman itu batal dan Arema tetap bertanding. 

Pihak manajemen Arema sendiri sulit untuk menemukan jalan keluar karena 
mereka juga tengah dibelit konflik internal. Siti Nurzannah sebagai Direktur 
Arema Indonesia dituding tidak bertanggung jawab dan lari dari 
kewajibannya. Namun, Siti yang juga Sekertaris Yayasan Arema mengelak 
tudingan itu. Menurutnya, ada pihak yang sengaja menon-aktifkannya. Siti 
berkeras meski minus jabatan, dia masih mengemban tanggung jawab pada 
klub terutama soal masuknya sponsor. 

"Terhitung sejak 12 Oktober 2010, saya dinon-aktifkan tanpa tahu kesalahan 
saya apa. Jujur, sebagai manusia saya merasa sakit. Namun, saya orang yang 
beriman. Saya yakin Tuhan tidak akan meninggalkan umat-Nya," kata Siti10.
  

Dari setiap sengketa antara pemain bola professional Arema dan 

manajemennya selalu di awali dari ketidak mampuan pihak manajemen memenuhi 

kewajibannya secara utuh padahal sesungguhnya pemain telah menjalankan 

kewajibannya dengan baik, penuntutan gaji sebagai hak dari setiap pemain adalah hal 

yang wajar ketika segala kewajibannya sudah dilakukan. Pemain bola professional 

arema telah berusaha untuk memenuhi segala hal yang menjadi kewajibannya 

sehingga dapatlah dikatakan bahwa pemain telah melaksanakan semua ketentuan 

kesepakatn yang sudah di buat dengan pihak manajemen.  

Pembayaran gaji pemain oleh pihak manajemen yang sering kali terabaikan 

dan terlambat merupakan suatu tindakan yang tidak adil untuk para pemain bola 

profesional, padahal sesungguhnya untuk menjaga keharmonisan hubungannya 
                                                            
10 http://bola.vivanews.com/news/read/212474-lagi--pemain-arema-mengancam-mogok, tgl 26 oktober 
2011. 
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dengan pemain, pihak manajemenya harusnya tunduk dan taat dengan kesepakatan-

kesepatan yang sudah dibuat secara bersama-sama dengan pemain. Gaji merupakan 

hal yang esensial bagi setiap orang termasuk pemain bola profesional, dengan 

demikian pembayaran gaji harusnya menjadi prioritas utama sebagai bentuk 

penghargaan atas hak pemain dan kewajiban bagi manajemen. 

Sesuai dengan yang telah tertuang secara implisit didalam Pasal 6 Undang-

Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaiaan Sengketa, 

memeberikan ruang gerak tersendiri bagi seorang mediator untuk dapat melakukan 

suatu tindakan mediasi agar terciptanya hubungan yang harrmonis dari kedua belah 

pihak yang bersegketa. 

Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 pasal 6 menyebutkan bahwa : 

(1) Sengketa atau beda pendapat perdata dapat diselesaikan oleh para pihak melalui 

alternatif penyelesaian sengketa yang didasrkan pada itikad baik dengan 

mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di pengadialan negeri.  

(2) Penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui alternatif penyelesaian 

sengketa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselesaiakn dalam pertemuan 

langsung oleh para pihak dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari dan hasilnya 

dituangkan dalam suatu kesepakatan tertulis. 
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(3) Dalam hal sengketa atau beda pendapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) 

tidak dapat diselesaikan, maka atas kesepakatan tertulis para pihak, sengketa atau 

beda pendapat diselesaikan melalui bantuan seseorang atau lebih penasehat ahli 

maupun melalui seorang mediator. 

(4) Apabila para pihak tersebut dalam waktu paling lama 14 hari dengan bantuan 

seseorang atau lebih penasehat ahli maupun melalui seorang mediator tidak berhasil 

mencapai kata sepakat, atau mediator tidak berhasil mempertemukan kedua belah 

pihak, maka para pihak dapat menghubungi sebuah lembaga arbitrase atau lembaga 

alternatif penyelesaian sengketa untuk menunjuk seorang mediator . 

(5) Setelah penunjukan mediator oleh lembaga alternatif penyelesaian sengketa, dala 

waktu paling lama 7 (tujuh) hari usaha mediasi harus dapat dimulai11. 

Dengan demikian bahwa kedudukan seorang mediator sangatlah kuat karena 

diberikan langsung dan di legalkan oleh Undang-Undang maka suatu hal yang wajar 

apabila mediasi di gunakan sebagai Alternatif penyelesaian Sengketa jika terdapat 

kesalah pahaman antara beberapa pihak yang bersengketa. Undang-Undang 

menginginkan adanya keterlibatan yang aktif dari seorang mediator agar tercapainya 

kesepakatan-kesepakan yang mengedepankan prinsip Win-win solution. 

Dari setiap sengketa yang ada mediasi selalu menjadi kekuatan yang tak 

terganti sebagai cara untuk menyelesaikan sengketa yang lahir antara pemain bola 

                                                            
11  Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan Alternatif penyelesaiaan sengketa. 
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professional arema dan manajemenya, keterlibatan pihak ketiga sebagai penengah 

dengan lewat persetujuan dan penunjukan dari para pihak diharapkan mampu 

menarik benang merah dan mencari solusi dari setiap permasalahan yang ada.          

Mediasi menjadi pilihan yang tepat atas masalah yang lahir menginggat semua pihak 

memiliki kepentingan yang sama untuk dipertahankan tapi dengan menggunakan 

alternative penyelesaian sengketa mediasi akan mempermudah dan memperlihatkan 

sumber dan penyelesaian sengketa yang ada. 

B. Rumusan Masalah. 

Dengan beberapa penalaran dari latar belakang permasalahan diatas, penulis 

dapat merumuskan beberapa pokok masalah antara lain sebagai berikut: 

1. Bagaimana proses mediasi dalam penyelesaian sengketa tentang 

keterlambatan gaji  antara pemain bola profesionaal Arema dan 

manajemennya jika terjadi “ dead lock” dalam proses penyelesaiannya di 

tinjau dari Pasal 6 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan 

Alternatif pilihan penyelesaian sengketa? 

2. Bagaimana upaya yang bisa dilakukan untuk menyelesaikan sengketa antara 

pemain bola professional Arema dan manajemenya sehingga tercapainya 

kesepakatan dengan mengedepankan prinsip win-win solution? 

C. Tujuan Penulisan. 
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Pada dasarnya suatu tulisan yang hendak dicapai oleh penulis yang mana 

merupakan suatu rangkaian percocokan antara apa yang hendak penulis sampaikan 

dan dipadukan dengan teori yang berkenaan dengan permasalahan yang ada. Dimana 

dalam hal ini penulis ingin mengetahui: 

1. Untuk mengetahui, memahami,menganalisis dan mengaplikasikan tentang proses 

mediasi yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan sengketa keterlambatan 

pembayaran gaji antara pemain bola professional Arema dan manajemennya. 

2.  Untuk mengetahui, memahami dan menemukan cara yang dapat dilakukan dalam 

penyelesaiaan sengketa keterlambatan gaji antara pemain bola professional arema 

dengan manajemenya sehingga tercapainya kesepakatan yang mengedepankan prinsip 

win-win solution. 

D. Manfaat Penelitian. 

Penelitian akan mempunyai suatu manfaat apabila dari penelitian tersebut 

memberikan hasil yang dapat dibagi kepada penulis lain. Adapun manfaat dari 

penelitian tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat teoritis. 

Dari hasil-hasil penelitian akan memberikan manfaat dan sumbangan 

pemikiran terhadap pembangunan ilmu hukum terutama bidang praktisi dan berbagai 

pihak yang memerlukannya, khususnya penggunaan mediasi sebagai alternatif 
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penyelesaian sengketa keterlambatan gaji antara pemain bola professional Arema dan 

manajemennya. 

2.  Manfaat praktis 

a. Bagi penulis  

Agar dapat memperdalam wacana dan pengetahuan mengenai proses mediasi 

yang dapat digunakan dalam penyelesaiaan sengketa antara pemain bola profesional 

Arema dan  manajemennya serta mamahami dan mengaplikasikan upaya-upaya yang 

dapat dilakukan dalam penyelesaian sengketa antara pemain bola professional arema 

dengan manajemennya sehingga tercapainya kesepakatan yang mengedepankan 

prinsip win-win solution. Sekaligus merupakan sarat dalam menyelesaikan studi 

bidang ilmu hukum jenjang strata 1 (S1) untuk mendapat gelar Sarjana Hukum (SH). 

b. Bagi kalangan akademis 

Menambah khasanah pemikiran dalam mengkaji dan menggali proses mediasi 

dalam penyelesaian sengketa pemain bola professional arema dengan manajemennya 

yang mengedepankan prinsip win-win solution. 

c.  Bagi masyarakat. 
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Memberikan pengetahuan, pemahaman dan mengaplikasikan upaya 

penyelesaian sengketa pemain bola professional arema dan manajemennya untuk 

mencapai kesepakatan yang mengedepankan prinsip win-win solution. 

E. Metode Penelitian. 

1.  Pendekatan penelitian 

Metode pendekatan yang akan penulis gunakan adalah metode pendekatan 

yuridis sosiologis. Secara yuridis adalah menelaah dan mempelajari kesepakatan-

kesepakat yang dilakukan dan mengikat sebagai hukum bagi para pihak melakukan 

kajian secara sistematis dan intensif terhadap aspek hukumnya. Adapun secara 

sosiologis adalah penelitian langsung pada lingkungan sosial masyarakat. 

2. Lokasi penelitian 

Alasan penulis memilih lokasi penelitian di Kantor Manajemen Arema adalah 

Arema menjadi pusat tolak ukur prestasi perkembangan sepak bola di Malang, tempat 

dimana para pemain bola professional luar dan dalam negri pernah bermain sehingga 

layak untuk dijadikan sebagai lokasi penelitian. 

3. Jenis  dan Sumber Data 

a. Data Primer 
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Data primer adalah data yang di ambil langsung dari sumber utama. Dalam hal 

ini penulis memperoleh langsung dari narasumber yaitu: Media Officer Arema 

(Sudarmadji) dan Pelatih Kepala Arema dan para pemain arema diantaranya: Khusnul 

Yuli (Bek), Firmansah (Gelandang), Dicky Firasat (Penyerang). 

b. Data Sekunder 

Dalam melengkapi isi dari penelitian ini, penulis menggunakan bahan-bahan 

sekunder yang diperoleh dengan mempelajari dan memahami beberapa literature dari 

buku dan internet yang menurut Penulis berhubungan dengan permasalahan yang ada 

di atas. Selain itu juga data yang diperoleh dari perpustakaan dan internel atau data 

yang secara tidak langsung berhubungan dengan responden yang diteliti dan 

merupakan data pendukung bagi Penulis yang merupakan hasil-hasil mendukung data 

primer yaitu data yang memperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan yang meliputi 

buku literature-literatur, kesepakatan-kesepakatan tertulis, artikel, internet, data arsip, 

data resmi dari instansi yang terkait digunakan sebagai bahan penelitian. 

c. Teknik Pengumpulan Data, 

Pengumpulan data merupakan langkah yang amat penting karena dengan 

pengumpulan data, maka akan diperoleh data yang akan disajikan sebagai hasil dari 

penelitian. 

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah: 
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a. Wawancara 

Wawancara  menurut M. Syamsudin adalah cara untuk memperoleh informasi dengan 

bertanya langsung pada yang diwawancarai. 

Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi12. 

1. Guided Interview yaitu: Interview yang pertanyaanya sudah disiapkan, 

penginterview tinggal membacakan saja pertanyaan-pertanyaan yang sudah dibuat 

sehingga pihak-pihak yang akan diwawancarai tidak merasa terganggu aktifitas 

pokoknya sebagai pemain bola profesional dan manajerial . Dengan menggunakan 

metode ini akan lebih efektif dan efisien dalam menggumpulkan data, akan mampu 

meminimalisir kesalahan-kesalahan pada saat pengumpulan data sehingga kemudian 

sangat membantu untuk memperoleh data-data yang falid. 

Dalam proses wawancara ini penulis akan mewawancarai beberapa pihak 

yang menurut penulis berkaitan erat dengan masalah yang akan diteliti antara lain 

yaitu: Pihak manajemen klub, Pemain bola profesional, dan Suporter. 

a. Teknik Analisis Data. 

Dalam teknik analisis data yuridis menggunakan deskriptif analisis yaitu 

dengan menguraikan dan menggambarkan keadaan objektf yang terjadi dilapangan 

dan kemudian dilakukan pengamatan dan analisis dan menyelesaikan permasalahan-
                                                            
12 Roni hanitijo Soemitro,1990, Metodelogi penelitian Hukum dan Jrimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta 
Halm 10. 
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permasalahan yang muncul menurut ketentuan-ketentuan yang berlakuya atau 

kesepakatan-kesepakatan yang telah dibuat. 

F. Sistematika Penulisan. 

Penyusunan penulisan skiripsi ini dibagi menjadi 4 bab. Adapun bab-bab yang 

akan dibahas tersebut adalah sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Dalam bab pendahuluan ini akan dibahas beberapa hal yaitu latar belakang, rumusan 

masalah,tujuan penelitian,metode penelitian, sistematika penelitian. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini penulis akan menjelaskan esensi tentang tinjauan umum tentang 

perlindungan terhadap hak dan kewajiban pemain sepak bola profesional dan 

manajemennya, tinjauan tentang bentuk prosedur penyelesaian sengketanya dan 

tinjauan tentang konsekwensi hukum yang harus dihadapi. 

BAB III PEMBASAHAN 

Hasil penelitian,penelusuran dan pembahasan Bab III menjelaskan faktor-faktor yang 

menstimulus terjadinya permasalahan,bentuk-bentuk perlindungan hukum atas hak 

dan kewajiban pemain bola dan profesional dan manajemennya. 
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BAB VI PENUTUP 

Dalam ini berisi kesimpulan dari pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab 

sebelumnya dan berisi saran-saran yang perlu untuk disampaikan guna dalam 

memberikan masukan terhadap hasil penelitian dan untuk menjawab permasalahan-

permasalah yang muncul kemudian hari. 

 

 

 

 

 

 

 


