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ABSTRAKSI 

Penulisan skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Pemain 
Sepak Bola Yang Didasarkan Atas Perjanjian Kontrak Pemain”. ini 
dilatarbelakangi oleh keingintahuan penulis untuk mengerti lebih dalam tentang 
proses pelaksanaan perlindungan hukum kepada pemain sepak bola dengan klub 
sepak bola. Penulis memilih untuk melakukan penelitian di PSIS Semarang karena 
klub ini memiliki sejarah dan prestasi yang sangat baik di dalam dunia 
persepakbolaan di Indonesia. Penulis juga ingin mengungkap lebih jauh tentang 
bagaimana proses pelaksanaan perlindungan hukum di PSIS Semarang, sampai 
kepada masalah-masalah apa saja yang ditemui PSIS Semarang didalam 
melaksanakan perlindungan hukum kepada pemain sepak bola. 

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan jenis 
penelitian deskriptif analitis. Penelitian ini membutuhkan data primer yang penulis 
dapatkan melalui studi lapangan dengan tekhnik wawancara secara langsung dengan 
narasumber, dan data sekunder penulis dapatkan melalui studi kepustakaan. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pelaksanaan perlindungan 
hukum klub PSIS Semarang kepada pemain sepak bola yang didasarkan atas 
perjanjian kontrak pemain. Dan untuk mengetahui masalah-masalah yang dihadapi 
PSIS Semarang dalam melakukan proses pelaksanaan perlindungan hukum kepada 
pemain sepak bola. 

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan di PSIS Semarang, yang 
mewakili PSIS Semarang selaku Direktur Operasional adalah bapak Warso Susilo 
selaku perwakilan PT.ANCORA yang ada di Semarang yang bertanggung jawab 
penuh atas semua kepentingan klub PSIS Semarang didalam mengikuti kompetisi 
resmi yang berlaku di Indonesia, PSIS Semarang di dalam proses pelaksanaan 
perlindungan hukum berpedoman pada Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 
tentang ketenagakerjaan. Perlindungan hukum kepada pemain sepak bola meliputi 
menerima remunerasi dan pengeluaran atau upah, memperoleh kesejahteraan dan 
fasilitas, perlindungan tentang keselamatan dan kesehatan kerja atau perlindungan 
terhadap cidera penyakit yang didapat saat bermain sepak bola, pengaturan waktu 
kerja atau pemberian hari libur, dan penyelesaian perselisihan dalam perjanjian 
kontrak pemain yang telah disepakati oleh pemain sepak bola sebagai pekerja/buruh 
dengan pihak klub sepak bola atau pengusaha. 

Kata kunci : Perlindungan hukum, pemain sepak bola, perjanjian kontrak 
pemain.        
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HALAMAN PERSEMBAHAN 

 

MOTTO : 

1. Bersikaplah dewasa sebelum keadaan memaksamu untuk menjadi dewasa. 

2. Teruslah bersemangat karena semangat membuat mimpimu tetap terjaga. 

3. Juara adalah nomer satu bukan dua atau tiga, dan seterusnya. 

4. “Sebab itu janganlah kamu kuatir  akan hari besok, karena hari besok 

mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari.” 

(matius 6:34)  
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2. Kedua almarhum orang tuaku 
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