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ABSTRAK 
Saat ini sedang marak-maraknya klub sepakbola tidak melaksanakan kewajiban 
membayar pemainnya. Oleh karena itu perlu diketahui proses perjanjian, kewajiban, 
dan tanggung jawab hukum antara klub sepak bola Persis dengan pemainnya. 
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data 
yakni dengan menggunakan studi kepustakaan dan dokumentasi. Metode analisis 
data yang digunakan adalah analisis interaktif, karena data yang ada bersifat 
kualitatif. Hasil penelitian adalah proses perjanjian antara pemain dengan klub yang 
merupakan proses perjanjian baku. Apabila pihak klub (Persis) tidak dapat 
memenuhi kewajibannya maka pihak pemain dapat mengajukan atau menyampaikan 
langsung keluhan kepada pihak manager klub sebagai langkah awal secara 
kekeluargaan dan bilamana cara kekeluargaan tidak dapat diselesaikan dapat 
dilakukan dengan cara mengadukan ke Pengadilan. Berdasarkan pembahasan hasil 
penelitian dapat disimpulkan bahwa Tanggung jawab hukum muncul apabila salah 
satu pihak melakukan kesalahan atau tidak memenuhi tanggung jawab di dasarkan 
atas wanprestasi.  

 
Kata kunci: proses perjanjian, hak dan kewajiban, tanggung jawab hukum. 
 
Legal Responsibility Of PERSIS Football Club Of Solo And Its Soccer Athletes In 
Domain Of Soccer Sport Muzzamil Widodo, C100090025, Faculty Of Law, 
University Of Muhammadiyah Surakarta. 
 

ABSTRACT 
Today, increasingly many football clubs are failed to conduct their obligation of 
paying. Therefore, process of agreement, obligation and legal responsibility of 
PERSIS football club of Solo and its soccer athletes should be understood. The 
research uses descriptive-qualitative method. Data is collected by using literature 
and documentation method. Data is analyzed by using interactive analysis because 
the data is qualitative. Results of the research were: process of agreement between 
soccer athlete and club was a standard agreement process. Whenever the football 
club (PERSIS) is failed to conduct its responsibility, then the soccer athlete is able to 
deliver complaints to manager of the club as initial stage in non-court conflict 
settlement, and if the first solution path cannot solve the conflict, then the case can 
be a lawsuit to the court. Based on discussion of the results of research, it can be 
concluded that a legal responsibility will be caused if one of parties tied in an 
agreement made an error or it failed to meet their legal responsibilities. 

 
Key words: process of agreement, rights and obligation, legal responsibility. 
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PENDAHULUAN 

Sepak bola merupakan salah satu cabang olahraga yang sangat banyak diminati 

oleh masyarakat di dunia, termasuk masyarakat Indonesia. Karakteristik cabang 

olahraga yang satu cukup sederhana, dimana setiap orang akan dapat mengenali 

dengan mudah aktivitas olahraga yang satu ini. Olahraga prestasi bertujuan untuk 

mencapai prestasi yang setinggi-tingginya, sedangkan olahraga rekreasional 

merupakan olahraga untuk mencari kesenangan.1  

Setiap pemain yang berbakat dan berprestasi dalam bermain bola dapat menjadi 

olahragawan sepak bola. Pengertian olahragawan menurut Pasal 1 ayat (7) Undang-

undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, isinya yaitu, 

“Olahragawan adalah pengolahraga yang mengikuti pelatihan secara teratur dan 

kejuaraan dengan penuh dedikasi untuk mencapai prestasi”. Olahraga prestasi 

dilaksanakan melalui proses pembinaan dan pengembangan secara terencana, 

berjenjang, dan berkelanjutan dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi 

keolahragaan. Olahragawan yang bekerja pada klub juga terkait dalam perjanjian. 

Subekti mengatakan bahwa, “Perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang 

berjanji kepada orang lain atau di mana 2 (dua) orang itu saling berjanji untuk 

melaksanakan sesuatu hal”.2 Dari peristiwa tersebut, dapat disimpulkan bahwa 

hubungan antara kedua orang itu dinamakan perikatan sehingga dikatakan bahwa 

perjanjian menerbitkan dan menimbulkan suatu perikatan antara dua orang yang 

membuatnya. Perjanjian adalah suatu hubungan hukum antara dua pihak  yang isinya 

                                                 
1H.M. Furqon, 2002, Pembinaan Olahraga Usia Dini, Surakarta:  Pusat Penelitian dan Pengembangan 
Keolahragaan (Puslitbang-OR) Universitas Sebelas Maret, hal. 8. 
2 R. Subekti, 2000,  Hukum Perjanjian, Jakarta: Pembimbing Masa, hal. 1.  
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adalah hak dan kewajiban, hak dan kewajiban itu ialah suatu hak untuk menuntut 

sesuatu bilamana kewajiban tidak terpenuhi.3 

Perjanjian tidak akan ada persetujuan (kesepakatan) antara para pihak. Perikatan 

tidak akan ada artinya kalau prestasi tidak dapat atau tidak mungkin diwujudkan. 

Untuk mewujudkan prestasi itu perlu ada tanggung jawab. Jadi, di samping 

kewajiban berprestasi perlu juga diimbangi dengan tanggung jawab. Jika tanggung 

jawab ini tidak ada, kewajiban berprestasi tidak ada arti menurut hukum.4 Dalam 

setiap perjanjian, kewajiban para pihak selalu disertai tanggung jawab menurut 

hukum. Inilah hakekat perjanjian yang diakui dan diberi akibat hukum dalam 

kehidupan masyarakat.5  

Syarat sepakat yang mengikatkan diri di dalam perjanjian olahraga merupakan 

kesepakatan perjanjian kerja antara pemilik klub dengan pemain olahraga, dengan 

tanggung jawab pemilik klub membayar sejumlah uang kepada pemain dalam jangka 

waktu tertentu dan tanggung jawab pemain sepakbola memberikan kemampuan 

ketrampilan bermain bola kepada klub sesuai dengan pembayaran dan waktu yang 

telah ditentukan. Akan tetapi pada kenyataannya ada salah satu pihak tidak 

melakukan tanggung jawabnya, pihak yang tidak melaksanakan tanggung jawab 

tersebut adalah pemilik klub, yaitu tidak memberikan bayaran kepada pemain 

sepakbola sesuai kesepakatan. Hal ini menimbulkan permasalahan dalam perjanjian 

antara pemilik klub dan pemain sepakbola. 

                                                 
3 R. Subekti, 1993, Aspek-aspek Hukum Nasional, Bandung: Citra Aditya Bakti, hal. 2. 
4 Abdulkadir Muhammad, 2000, Hukum Perikatan, Bandung: Alumni, hal. 13. 
5 Ibid, hal. 14. 
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Sekarang ini sedang marak-maraknya klub sepakbola tidak melaksanakan 

kewajiban membayar pemainnya. Seperti Diego Antonio Mendieta Romero pemain 

asal Paragua yang dikontrak oleh klub sepakbola Solo (Persis) meninggal dunia di 

RS Moewardi, Solo. Kasus Diego mendapat perhatian karena Persis Solo, klub yang 

memakai jasanya tidak membayar gaji selama empat bulan terakhir, kekurangan 

bayaran uang muka kontrak senilai Rp 47 juta, dan biaya kepulangan Diego ke 

Paraguay senilai Rp 50 juta. Akibat tunggakan tersebut Diego kesulitan keuangan 

untuk membayar tagihan rumah sakit. Permasalahan penundaan gaji juga terjadi pada 

pemain Moukwelle Ebanga Sylvian, pemain asal Prancis, haknya untuk memperoleh 

pembayaran sebesar Rp 200 juta belum terbayar oleh klub sepak bola dari 

Banyuwangi (Persewangi).6 

Pemain sepakbola terikat dalam suatu perjanjian, yaitu perjanjian kerjasama 

antara klub sepak bola dengan para pemainnya, perjanjian kerja sama tersebut 

termuat pada Pasal 76 PP Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan 

Keolahragaan. Di dalam Pasal tersebut memuat kesepakatan dalam perjanjian 

menimbulkan hak dan kewajiban. Hak dalam perjanjian kerja, antara lain: menerima 

pembayaran atau upah, memperoleh hari libur, sedangkan kewajiban antara lain 

melakukan pekerjaan, dan mentaati peraturan.7 Hak dan kewajiban melahirkan 

tanggung jawab pada kedua belah pihak. Apabila salah satu pihak tidak 

melaksanakan tanggung jawab, maka telah telah terjadi pelanggaran isi perjanjian 

(wanprestasi) mengakibatkan beakhirnya suatu perjanjian kerjasama. Sebagaimana 
                                                 

6Arie Firdaus, 2012, Jenazah Diego diterbangkan Malam ini ke Paraguay, http://www.tempo.  
co/read/news/2012/12/06/099446373/Jenazah-Diego-Diberangkatkan-Malam-Ini-ke-Paraguay, 
diunduh Senin 4 Februari 2013 Pukul 15:00 WIB. 
7 F.X. Djumialdji, 2001, Perjanjian Kerja, Jakarta: Bumi Aksara, hal. 17. 

6 



 
 
 

 

permasalahan dalam sepakbola adanya penundaan gaji dan pemberian gaji yang tidak 

sama dengan klub yang satu dengan yang lain. Apakah hal tersebut merupakan suatu 

perbuatan wanprestasi, sehingga klub harus bertanggung menurut  hukum? 

 

Rumusan Masalah  

 Perumusan masalah dalam penelitian adalah: pertama, bagaimanakah proses 

perjanjian kerjasama antara klub sepakbola Persis dengan pemainnya. Kedua, 

bagaimanakah hak dan kewajiban klub sepakbola Persis dan pemainnya yang terikat 

dalam perjanjian kerjasama di bidang olahraga. Ketiga, bagaimanakah tanggung 

jawab hukum, apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. 

 

Tujuan penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah: pertama, Ingin mengetahui proses perjanjian 

kerja sama di bidang olahraga antara Klub Sepak Bola Persis dengan pemainnya. 

Kedua, Ingin mengetahui hak dan kewajiban klub sepakbola Persis dan pemainnya 

yang terikat dalam perjanjian kerjasama di bidang olahraga. Ketiga, Ingin 

mengetahui tanggung jawab hukum, apabila salah satu pihak tidak memenuhi 

kewajibannya. 

 

Metode Penelitian 

Metode penelitian ini mendasarkan pada penelitian hukum yang dilakukan 

dengan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan 

normatif, yang mempunyai maksud mengungkapkan legalitas berupa aturan-aturan 
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asas hukum, aspek hukum tentang pengingkaran putusan hakim yang telah 

mempunyai kekuatan hukum tetap.8 Ada dua jenis dan sumber data dalam penelitian 

ini, yaitu data sekunder dan data primer. Data sekunder merupakan data-data yang 

menunjang data primer dan perolehan data melalui studi dokumen yang meliputi: 

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini, 

antara lain: KUHPerdata, Perjanjian Kerjasama, Undang-undang Undang-undang 

Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, PP Nomor 16 Tahun 

2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan. Metode Pengumpulan Data yaitu studi 

kepustakaan dan dokumentasi. Pengumpulan data primer diperoleh dari hasil 

penelitian secara langsung pada subjek penelitian dengan cara interview 

(wawancara). 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Proses Perjanjian Kerjasama Antara Klub Sepakbola Persis dan Pemainnya 

 
Proses perjanjian tersebut merupakan proses perjanjian baku yang dimana 

proses perjanjian itu merupakan proses perjanjian yang dibuat secara sepihak (Persis) 

dan pihak lainya (pemain) hanya mempunyai pilihan untuk menerima atau menolak 

perjanjian tersebut tanpa diberi kesempatan untuk merundingkan isinya, karena 

perjanjian baku isinya dibuat secara sepihak (Persis) maka perjanjian tersebut 

cenderung tidak seimbang antara aturan dan kenyataan saat sudah dijalakan. Menurut 

aturan  proses perjanjian antara pemain dan klub diawali dengan proses pembuatan 

naskah perjanjian kontrak yang mencakup keinginan para pihak (pemain) maksudnya 

Persis harus memenuhi kebutuhan pemain bila mana saat pemain membutuhkan 

                                                 
8 Soerjono Soekanto, 1998, Pengantar Peneltian Hukum, Jakarta: UI-Press, hal. 26. 
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fasilitas yang dibutuhkan pemain selama masih dalam kontrak tersebut, memahami 

hukum yang mengatur tentang aturan sepak bola sesuai standar PSSI di sini 

dijelaskan bilamana tidak sesuai dengan aturan standar PSSI maka pemain wajib 

membatalkan kontrak Persis dengan pemainya dengan alasan kontrak yang dibuat 

tidak sesuai dengan aturan persepak bola internasional, menyusun proses perjanjian 

antara Persis dengan pemain, di sini  juga di jelaskan bahwa selama penyusunan 

perjanjian tersebut harus ada kata sepakat antara pemain dengan Persis dan harus 

sesuai dengan aturan standar PSSI, bilamana perjanjian itu tidak cocok dengan 

kehendak pemain maka pemain berhak menolak perjanjian tersebut dengan alasan 

bahwa perjanjian yang dibuat oleh Persis tidak sesuai dengan kontrak standar aturan 

PSSI.  

Dalam draf perjanjian berisi tentang suatu perbuatan yang dimana 

mengikatkan dirinya, draf perjanjian ini mencakup tentang aturan standar kontrak 

propesional dari PSSI yang di dalamnya dipakai untuk membuat kontrak antara 

Persis dengan pemain. Agar tidak terjadi perselisihan antara kedua belah pihak, 

kemudian memuat judul kotrak perjanjian antara pemain dengan Persis yang 

mencakup di dalamnya tentang kontrak dari identitas pemain sebagai pihak yang 

mengeluarkan perjanjian tersebut. Isi kontrak mencakup tentang hubungan kerja 

antara klub dengan pemain, yang di sini termasuk hak dan kewajiban para pihak 

sesuai dengan persayaratan standar propesional, dan tata cara perpanjangan pemain 

bila pemain tersebut berprestasi, mengatur jadwal pembayaran yang sudah 

diterapkan dalam kontrak Persis tersebut, mengatur kewajiban pemain seperti 
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bermain maksimal dalam mengikuti pertandingan dan bertindak berdasarkan 

instruksi pelatih. 

Kemudian setelah terjadi perjanjian kontrak timbul negosiasi, dengan melalui 

proses menyakinkan bahwa pemain cadangan tidak terikat kontrak dengan klub lain, 

maksudnya dalam aturan Persis pemain cadangan tidak sepenuhnya dalam kontrak 

persis padahal dalam standar propesional pemain inti maupun cadangan tetap dalam 

aturan kontrak yang dibuat oleh Persis, membuat kesepakatan untuk pemain 

membicarakan masa depan Persis sebelum perpindahan pemain dari klub lama, dan 

pemain yang masih berstatus cadangan hanya membicarakan kontrak antara kedua 

belah pihak.9 Perjanjian Kerja (PK) merupakan perjanjian hukum antara pekerja 

dengan pemberi kerja (klub), sebagai koridor yang mengatur interaksi keduanya 

dalam hubungan ketenagakerjaan. Masing-masing pihak terikat untuk menjalankan 

klausul yang dibuat bersama berdasarkan kesepakatan. Ganti rugi sebagai akibat 

terlambat atau tidak dipenuhinya fasilitas pemain sebagaimana mestinya.10 

Selanjutnya setelah terjadi negosiasi Persis membuat kesepakatan yang di 

dalamnya membahas tentang berapa gaji pemain ketika nanti pemain masuk di dalam 

anggota Persis dalam aturan dan perjanjian Persis gaji pemain sebesar Rp 10 juta 

dalam pemain inti kalau pemain cadangan gajinya sebesar Rp 6 juta, ini di berikan 

setiap satu bulan sekali kepada pemain tersebut, untuk tunjangan sendiri buat pemain 

selama kontrak berjalan sebesar Rp 1.100 tetapi tunjangan ini tidak tiap bulan di 

berikan tetapi selama tiga bulan sekali, dan dalam Jamsosteknya itu sendiri selama 

                                                 
9Abdul Khakim, 2003, Pengantar Ketenagakerjaan Indonesia, Bandung: Citra Aditya Bakti, hal. 53. 
10Adrian Kristyanto Adi, Contoh Legal Opinion Kasus Wanprestasi, Diposkan oleh Adrian 
KristyantoAdi, Sabtu, 16 April 2013, http://adriankristyantoadi.blogspot.com/2013/04/ contoh-legal-
opinion-kasus-wanprestasi.html, diunduh Selasa, 29 Oktober 2013 Pukul 23:47 WIB. 
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kontrak antara pemain dengan Persis itu masih berjalan, bilamana pemain saat 

melaksanakan pertandingan sepak bola terjadi cidera maka semua biaya berobat 

pemain ditanggung oleh Persis.  

 
Hak dan Kewajiban Klub Sepakbola Persis dan Pemainnya 
 

Peraturan ini dapat yang diberitahu sebelum penandatangan kontrak, dengan 

catatan peraturan tersebut tidak bertentangan dengan regulasi sepak bola dalam 

perjanjian yang sudah mereka sepakati. Sejauh ini, bentuk badan hukum PT masih 

menjadi pilihan paling populer di kalangan klub sepakbola.11 Jika semua itu sudah 

terpenuhi maka diantara kedua pihak memiliki hak dan kewajiban yang harus mereka 

jalankan, hak disini sesuatu yang harus dilakukan dan kewajiban disini sesuatu yang 

harus dilaksanakan. Persis sebagai klub mempunyai hak yang termuat pada Pasal 6 

draf Kontrak Pemain Profesional Liga indonesia (Professional Player Contract). 

Tingkat kedisplinan yang rendah para pemain dan penggunaan obat terlarang 

menjadi faktor keras yang tidak diperbolehkan saat latihan maupun pertandingan.  

Wanprestasi tersebut menimbulkan kerugian maka tanggung jawab terhadap 

wanprestasi dapat dituntut dengan ganti rugi, wanprestasi yang berarti ketiadakan 

sesuaian dalam suatu perjanjian atau ketiadaan pelaksanaan janji berarti telah 

melanggar perjanjian yang telah disepakati bersama.12 

 
 
 
 

                                                 
11Joseph S, Blatter, 2007, FIFA Regulations Club Licensing, Zurich: The FIFA Executive  Committee,   
hal. 48. 
12Budiono Kusumohamidjojo, 1998, Dasar-Dasar Merancang Kontrak, Jakarta: Gramedia 
Widiasarana, hal. 39. 
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Tanggung jawab Hukum Apabila Salah Satu Pihak Tidak Memenuhi 
Kewajibannya 
 

Sesuai pada penjelasan klausula-klausala yang tedapat pada pasal draf 

Kontrak Pemain Profesional Liga indonesia (Professional Player Contract). Bentuk 

dari tanggung jawab apabila pihak klub tidak dapat memenuhi kewajibannya atau 

perjanjian yaitu pihak pemain dapat mengajukan atau menyampaikan langsung 

keluhan kepada pihak menejer klub sebagai langkah awal secara kekeluargaan 

bilamana dengan cara kekeluargaan tidak dapat diselesaikan biasa dengan cara 

mengadukan kepengadilan.  

Semua pihak (Persis dan pemain) sama-sama memiliki tanggung jawab yang 

harus mereka patuhi dan harus dipertanggungjawabkan sesuai dengan kesepakatan 

yang telah mereka sepakati. Bagi pihak Persis wajib melakukan kewajibannya begitu 

juga dengan pihak pemain wajib melakukan kewajiban mereka. Hal yang paling 

penting yaitu sama-sama menjaga kerahasiaan kerja samanya. Namun apabila salah 

satu pihak dari mereka tidak memenuhi kewajibannya maka dari pihak yang merasa 

dirugikan dengan adanya hal tersebut dapat mengajukan tuntutan dan ganti rugi. 

Perbuatan melawan hukum merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang 

yang tidak menurut atau melawan hukum.13 Satu pihak adalah yang wajib berprestasi 

dan pihak lainnya adalah yang berhak atas prestasi tersebut, maksud dari prestasi 

disini pemain sepak bola dan berhak atas prestasi ialah klub jadi ada hubungan 

timbal-balik dari dua pihak.14 Hal ini disimpulkan mengenai pemenuhan tanggung 

jawab atas pelanggaran yang di lakukan oleh Persis kepada pemainya bilamana 
                                                 
13Albert Aries, 2011, http://ngobrolinhukum.wordpress.com/2011/05/19/perbuatanmelawanhukum 
onrechtmatigedaad/, diunduh hari Senin, 4 Februari 2013 Pukul 15:00 WIB. 
14H.S. Salim, 2003, Perkembangan  Hukum  Kontrak  Innominaat di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 
hal. 280. 
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permasalahan ini tidak sesuai dengan kontrak yang dibuatnya maka perbuatan ini 

disebut wanprestasi. Wanprestasi tersebut menimbulkan kerugian maka tanggung 

jawab terhadap wanprestasi dapat dituntut dengan ganti rugi, wanprestasi yang 

berarti ketiadakan sesuaian dalam suatu perjanjian atau ketiadaan pelaksanaan janji 

berarti telah melanggar perjanjian yang telah disepakati bersama. 

 

PENUTUP 

Kesimpulan 

Proses perjanjian antara pemain dengan klub. Merupakan proses perjanjian 

baku, proses tersebut dibuat secara sepihak oleh Persis. Dan para pemain tidak 

memiliki kesempatan untuk merundingkan isi perjanjian yang telah dibuat oleh dari 

pihak Persis. Dari perjanjian yang telah dibuat itu akan menimbulkan hak dan 

kewajiban yang harus dilakukan dari pihak klub dan pemain. Mengenai kewajiban 

pemain mempunyai kewajiban sebagai berikut, diantaranya adalah bermain 

maksimal dalam pertandingan yang diikuti klub, mengikuti seluruh pertandingan dan 

progam latihan, bertanggung jawab terhadap kesehatan pribadi, mengikuti dan 

bertindak berdasarkan instruksi dan perintah dari klub, menghadiri kegiatan sosial 

dan komersial yang diselenggarakan oleh klub, mematuhi peraturan klub (Persis) 

yang diberi tahu sebelum pendatanganan kontrak. Sementara itu klub juga memiliki 

kewajiban diantaranya adalah melakukan kewajiban untuk kesejahteraan kepada 

pemain, menyediakan seluruh fasilitas dan peralatan yang dibutuhkan pemain 

sehubungan dengan pertandingan yang diikuti klub, memberikan jaminan kesehatan 

dalam bentuk asuransi. 
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Mengenai tanggung jawab hukum apabila salah satu pihak tidak memenuhi 

kewajibannya. Apabila pihak klub (Persis) tidak dapat memenuhi kewajibannya 

maka pihak pemain dapat mengajukan atau menyampaikan langsung keluhan kepada 

pihak manager klub sebagai langkah awal secara kekeluargaan dan bilamana cara 

kekeluargaan tidak dapat diselesaikan bisa dilakukan dengan cara mengadukan ke 

pengadilan. Jika dari pihak pemain melakukan pelanggaran yang tidak sesuai dengan 

kewajiban maka pihak klub dapat memberikan sanksi kepada pihak pemain yang 

tidak memenuhi kewajiban atau perjanjiannya, bisa berupa denda atau 

dikeluarkannya pemain itu dari klub. 

 

SARAN 

Dalam pembuatan perjanjian kerjasama antara Persis dan pemain harus 

melakukan prakontrak, kontrak dan pasca kontrak. Setelah melakukan prakontrak 

kemudian Persis dan pemain mengawalinya dengan pembuatan kontrak yang 

mencakup keinginan para pemain, agar nantinya perjanjian yang telah disepakati 

sesuai dengan kehendak pemain. Misalkan dalam membuat perjanjian sesuai dengan 

KUHPerdata Pasal 1320 ayat 1 yang berbunyi sepakat yang mereka buat mengikat 

dirinya. Sehingga akan terjadi sebuah kesepakatan antara keduanya bukan karena 

kesepakatan sepihak yang dibuat oleh pihak Persis sendiri. 

Hak dan kewajiban pemain dan klub. Dari pihak klub sendiri yang terkadang 

belum bisa memenuhi kewajibannya haruslah mulai memenuhi kewajibannya 

misalkan mengenai masalah pendanaan atau gaji, pihak klub harus memberikan gaji 

pemain sesuai dengan kontrak yang telah dibuat di awal perjanjian. Begitu juga 
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dengan pemainnya, para pemain juga harus bisa memenuhi kewajibannya. Misalkan 

dalam pertandingan ataupun latihan, para pemain tidak diperbolehkan meninggalkan 

pertandingan atau latihan tanpa ijin yang jelas. 

Mengenai tanggung jawab hukum, pihak Persis dan pemain sama-sama 

memiliki tanggung jawab yang harus mereka patuhi dan harus 

dipertanggungjawabkan sesuai dengan kesepakatan yang telah mereka sepakati. 

Pihak klub (Persis) wajib melakukan kewajibannya, begitu juga dengan pihak 

pemain juga wajib melakukan kewajiban mereka. Serta yang paling penting dari hal 

ini adalah sama-sama menjaga kerahasiaan kerjasamanya. jika dari salah satu pihak 

tidak mampu memenuhi kewajiban maka dari pihak yang merasa dirugikan boleh 

mengajukan tuntutan atau ganti rugi. Dalam hal ini diharapkan antara pihak Persis 

dan pemain sama-sama memiliki rasa tanggung jawab agar nantinya tidak ada pihak 

yang merasa dirugikan. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15 



 
 
 

 

16 

DAFTAR PUSTAKA 
 

Blatter, Joseph S., 2007, FIFA Regulations Club Licensing, Zurich: The FIFA 
Executive Committee. 

Djumialdji, F.X., 2001, Perjanjian Kerja, Jakarta: Bumi Aksara. 

Furqon, H.M., 2002, Pembinaan Olahraga Usia Dini, Surakarta: Pusat Penelitian 
dan Pengembangan Keolahragaan Universitas Sebelah Maret. 

Khakim, Abdul, 2003, Pengantar Ketenagakerjaan Indonesia, Bandung: Citra 
Aditya Bakti. 

Kusumohamidjojo, Budiono, 1998, Dasar-Dasar Merancang Kontrak, Jakarta: 
Gramedia Widiasarana. 

Muhammad, Abdulkadir, 2000, Hukum Perikatan, Bandung: Citra Aditya Bakti. 

Salim, H.S., 2003, Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia, Jakarta: 
Sinar Grafika. 

Soekanto, Soerjono, 1998, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Penerbit 
Universitas Indonesia (UI-Press). 

Subekti, R., 1993, Aspek-Aspek Hukum Nasional, Bandung: Citra Aditya Bakti. 

Subekti, R., 2000, Hukum Perjanjian, Jakarta: Pembimbing Masa. 

Adi Adrian Kristyanto, 2013, Contoh Legal Opinion Kasus Wanprestasi, 
http://adriankristyantoadi.blogspot.com/2013/04/contoh-legal-opinion-
kasuswanprestasi.html, diunduh Selasa 29 Oktober 2013 Pukul 23:47 WIB. 

Aries, Albert, 2011, Perbuatan Melawan Hukum, http://ngobrolinhukum. wordpress. 
com/2011/05/19/perbuatanmelawanhukumonrechtmatigedaad/, diunduh hari 
Senin, 4 Februari 2013 Pukul 15:00 WIB. 

Firdaus, Arie, 2012, Jenazah Diego diterbangkan Malam ini ke Paraguay, 
http://www.tempo.co/read/news/2012/12/06/099446373/Jenazah-Diego-
Diberangkatkan-Malam-Ini-ke-Paraguay, diunduh Senin 4 Februari 2013 
Pukul 15:00 WIB. 

 

http://adriankristyantoadi.blogspot.com/2013/04/contoh-legal-opinion-kasuswanprestasi.html
http://adriankristyantoadi.blogspot.com/2013/04/contoh-legal-opinion-kasuswanprestasi.html
http://www.tempo.co/read/news/2012/12/06/099446373/Jenazah-Diego-Diberangkatkan-Malam-Ini-ke-Paraguay
http://www.tempo.co/read/news/2012/12/06/099446373/Jenazah-Diego-Diberangkatkan-Malam-Ini-ke-Paraguay



