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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Kemunculan penyakit COVID-19 di Kota Wuhan, Tiongkok pada akhir 

Desember 2019 lalu menimbulkan efek domino antar negara, tak terkecuali di 

Indonesia. Kasus pertama yang terdeteksi oleh Pemerintah Republik Indonesia 

tercatat pada Senin, 2 Maret 2020 setelah dua WNI tertular dari WN Jepang1. 

Semenjak kejadian tersebut, memicu awal mula penyebaran dan pertumbuhan 

penyakit COVID-19 di Indonesia dan tidak menunjukkan tren positif pada semua 

sektor, tak terkecuali sektor industri sepak bola. 

 Per tanggal 11 Maret 2020, WHO mengumumkan COVID-19 sebagai 

keadaan pandemi.2 Pemerintah Republik Indonesia merespons cepat sebagai bentuk 

mendesak dan perlu. Ditetapkannya Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 

tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran COVID-19, menjadi satu 

langkah penting pemerintah dalam menanganani dan menentukan sikap terhadap 

COVID-19 sebagai bencana nonalam yang memiliki implikasi hukum. 

Menjadi hal yang menarik bagi sebuah industri sepak bola untuk menyikapi 

beberapa peraturan pemerintah terkait penetapan COVID-19 sebagai bencana 

 
 
 

1Ratna Nuraini, “Kasus Covid-19 Pertama, Masyarakat Jangan Panik”, 
https://indonesia.go.id/narasi/indonesia-dalam-angka/ekonomi/kasus-covid-19-pertama-
masyarakat-jangan-panik , diakses pada 9 Oktober 2020. 

2 World Health Organization, “WHO Director-General's opening remarks at the media 
briefing on COVID-19 - 11 March 2020”, https://www.who.int/director-
general/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-
19---11-march-2020, diakses pada 9 Oktober 2020. 
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nonalam (pandemi), terkhusus bagi pekerja sepak bola profesional yang merumput 

di Indonesia. Bagaimana sebuah klub dan pekerja mengeksekusi kontrak kerja yang 

disusun sebelum terjadinya pandemi, lalu mempertanyakan berbagai aspek hukum 

hingga perlindungan hukum yang bakal berimbas pada keberlangsungan kontrak 

kerja yang diderita pemain sepak bola. 

 Sebuah konsekuensi hukum terjadi tak terkecuali pada keberlangsungan 

kontrak yang ajeg, begitu pula pada masa bencana nonalam seperti saat ini. Menurut 

Black’s Law Dictionary, kontrak adalah suatu persetujuan tertulis antara dua pihak 

atau lebih untuk menciptakan suatu hubungan hukum di mana menimbulkan sebuah 

kewajiban yang dapat dilakukan atau dapat dikenali.3 Kontrak yang sudah terjadi, 

menimbulkan hubungan hukum antara penerima kontrak dan pemberi kontrak 

secara temporary atau sementara, tergantung berapa batas waktu yang ditentukan 

oleh pemberi kontrak kepada penerima kontrak. Tak terlupa, kontrak yang dibuat 

harus mengacu pada standar dan syarat sahnya suatu perjanjian/kontrak perdata 

yang tertuang pada 1320 BW agar mempunyai kekuatan hukum mengikat. 

 Kontrak dalam olahraga tak jauh berbeda dari kontrak perdata biasa (atau 

dalam keseharian). Prinsip-prinsip dasar kontrak tak bisa dipisahkan dengan 

hubungan kontraktual. Liga olahraga sepak bola saat ini sebagian besar memiliki 

standar kontrak bagi pemain yang berfungsi sebagai kontrak kerja antara pemain   

 
 
 

3 Bryan Garner, Black's Law Dictionary 8th Edition 2004, Thomson Reuters, USA, 2009, 
h. 970. 
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dengan klub sepak bola profesional. Mode kontrak bisa dimodifikasi sedemikian 

rupa untuk mengakomodir kepentingan khusus dan bakat individu pemain.4 

 Pekerja sepak bola memiliki spektrum yang luas dalam penundukan dirinya 

pada sebuah kontrak dan regulasi. Ada aturan-aturan yang mengatur secara kedalam 

institusi terkait pengorganisasian serta aturan main yang terdapat pada otoritas-

otoritas olahraga terkait. Adalah Lex Sportiva yang dirumuskan sebagai hukum 

yang khusus mengatur tentang olahraga, dibentuk oleh institusi komunitas olahraga 

itu sendiri dan berlaku serta ditegakkan oleh lembaga olahraga itu sendiri tanpa 

intervensi negatif dari hukum positif suatu negara dan tanpa intervensi dari hukum 

internasional.5  

Lex Sportiva dalam Bahasa Indonesia diartikan sebagai hukum olahraga dan 

juga dikenal sebagai global sports law yang didefinisikan sebagai suatu aturan 

hukum yang otonom dan bersifat transnasional (lintas batas negara) yang dibuat 

oleh institusi-institusi privat global untuk mengatur, mengelola, dan 

menyelenggarakan kompetisi sepak bola yang bersifat global dan berdaulat.6 

Hukum transnasional di Indonesia sendiri baru dikenalkan oleh S.F.G 

Sunaryati Hartono pada tulisan dalam desertasinya di Fakultas Hukum Universitas 

 
 
 

4 Nurharsya Khaer Hanafi, Prinsip Penyelesaian Kontrak Pelaku Olahraga Sepakbola 
Profesional di Indonesia, Disertasi pada Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya, 
2016, h. 83. 

5 Slamet Riyanto, "Penerapan Azas Lex Sportiva Pada Sistem Hukum Indonesia Dalam 
Perspektif Kedaulatan Negara (Kajian Filsafat Hukum Mengenai Benturan Paham Sejarah-
Kebudayaan Dengan Paham Positivisme Dalam Pengembangan Hukum Keolahragaan Nasional)”, 
Veritas: Jurnal Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Islam As-Syafiah, Vol. 5, No. 1, 
Maret 2019, h 40. 

6 Eko Noer Kristiyanto, "Peranan Hukum Nasional Dalam Penyelenggaraan Kompetisi 
Sepakbola Profesional Di Indonesia”, Jurnal Rechtsvinding, Media Pembinaan Hukum Nasional, 
Vol. 3, No. 5, Desember 2016, h 445. 



4 
 

 
 

 

Padjadjaran Bandung pada tahun 1972, yang diilhami dari pemikiran Stanley D. 

Metzzger, Myres Mc. Dougal dan Phillip C. Jessup yang mengartikan bahwa  

hukum yang terbentuk oleh komunitas internasional dan sebagai konsekuensi 

lahirnya global society yang borderless dan melahirkan kesepakatan dari perjanjian 

kerja sama internasional dalam segala bidang termasuk olahraga, khususnya 

kompetisi sepak bola profesional.7  

Ken Foster (dalam terjemahan bebas) menjelaskan bahwa hukum olahraga 

global, dapat didefinisikan sebagai tatanan hukum otonom transnasional yang 

dibuat oleh institusi privat global yang mengatur olahraga internasional. Ini adalah 

seperangkat prinsip sui generis yang dibuat dari norma hukum transnasional yang 

dihasilkan oleh aturan, dan interpretasinya, dari federasi olahraga internasional 

(dengan tatanan hukum terpisah yang otonom secara global). Federasi olahraga 

internasional tidak dapat diatur oleh pengadilan atau pemerintah nasional. Mereka 

hanya dapat diatur sendiri oleh lembaga internal mereka sendiri atau oleh lembaga 

eksternal yang dibuat atau divalidasi oleh mereka.8  

Berdasarkan pemaparan tersebut, diketahui bahwa lex sportiva adalah 

peraturan yang dibuat oleh induk organisasi olahraga, yakni setiap anggota 

organisasi tersebut harus tunduk terhadap statuta organisasi (FIFA secara global, 

PSSI secara nasional) dan aturan lex sportiva memiliki kekuatan mengikat dan 

 
 
 

7Hinca Pandjaitan, Kedaulatan Negara vs Kedaulatan FIFA Dalam Kompetisi Sepakbola 
Profesional untuk Memajukan Kesejahteraan Umum, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2011, h. 
75-79. 

8 Ken Foster, "Is There a Global Sport Law”, Entertainment and Sports Law Journal, Vol. 
2, No. 1, May 2003, h. 37. 
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memaksa oleh otoritas olahraga dan mereka tidak pernah membutuhkan tindakan 

resmi negara berdaulat.9  

Lex sportiva mewajibkan klub sepak bola profesional menjadi badan hukum 

dalam perjalanannya. Hal ini diatur dalam CLR yang mulai berlaku sah dan 

mengikat bagi klub sepak bola profesional di dunia mulai 1 Januari 2008. Badan 

hukum menjadi sebuah keharusan dalam mengurus semua hal yang berbau 

administratif untuk kepentingan pemohon lisensi klub sepak bola profesional yang 

tertuang pada Art. 4 tentang Licence Applicant and Licence yang diatur lebih lanjut 

pada ayat 4.3.1.1 dan diatur lebih detil dalam peraturan perundang-undangan 

nasional. 

Persinggungan yang terjadi antara lex sportiva dan peraturan perundang-

undangan tidak serta merta membuat adanya pertentangan dengan lex sportiva 

sebagai hukum yang menjadi landasan PSSI dalam mengatur sepak bola. Dalam 

kaitannya dengan memberikan batasan kewenangan negara untuk mengatur sepak 

bola, kedudukan lex sportiva lebih tinggi dari hukum nasional. Namun, bisa 

dimungkinkan keadaan menjadi terbalik dengan posisi kedudukan perundang-

undangan nasional lebih tinggi dari lex sportiva hanya pada mengatur hal-hal yang 

berkaitan dengan intervensi negara di bidang seperti, kesehatan; ketenagakerjaan; 

keimigrasian; perpajakan; izin keramaian dan keamanan yang ditetapkan oleh 

ototritas publik dan bidang-bidang lainnya yang tidak secara langsung mengenai 

 
 
 

9Marios Papaloukas, "Lex Sportiva and Lex Mercatoria", International Sports Law Review 
Pandektis ISLR/Pandektis, Vol. 10, No. 1-2, 2013, h. 200. 
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hal-hal yang diatur dalam lex ludica seperti penyelenggaraan sepak bola secara 

teknis (laws of the game).10 

Kedudukan PSSI sebagai induk dari segala organisasi sepak bola tertinggi 

di Indonesia dan sebagai organisasi turunan FIFA, mengeluarkan aturan tentang 

Kelanjutan Kompetisi Dalam Keadaan Luar Biasa Tahun 2020. Diatur dalam Surat 

Keputusan PSSI Nomor SKEP/53/VI/2020 per tanggal 27 Juni 2020, PSSI 

menetapkan berjalannya kompetisi Liga 1 dan Liga 2 resmi diberlakukan di bulan 

Oktober 2020; kedua, renegosiasi gaji dikisaran 50% dari nilai kontrak untuk Liga 

1 dan 60% dari nilai kontrak untuk Liga 2, maksimal pembayaran nilai kontrak juga 

tak boleh berada di bawah UMR di daerah masing-masing. Aturan itu akan berlaku 

bulan September atau satu bulan sebelum kompetisi hingga selesai, namun POLRI 

dengan memberikan 3 (tiga) opsi alternatif pada kompetisi yang berujung pada 

tidak memberikannya izin keramaian untuk menyelenggarakan liga di tengah 

pandemi untuk saat ini.11 

Pemaknaan kehadiran coronavirus yang ada saat ini hingga mampu 

menciptakan gerakan hukum dari para pemimpin dunia hingga “mengintervensi” 

melalui panduan-panduan teknis operasional merupakan suatu peristiwa hukum, 

tindakan hukum, dan wahana kebsahannya kebijakan.12 Hal ini dapat berdampak 

 
 
 

10 Jultri Fernando, Kedudukan Lex Sportiva Terhadap Hukum Nasional Dalam Kaitannya 
Dengan Kewenangan Pemerintah Mengatur Olahraga Sepak Bola, Skripsi pada Program Sarjana 
Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2018, h. ix. 

11 Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia, "Tetap Hormati Putusan Polri, PSSI Siapkan 
Tiga Opsi Kompetisi", https://www.pssi.org/news/tetap-hormati-putusan-polri-pssi-siapkan-tiga-
opsi-kompetisi , diakses pada 22 Januari 2021. 

12 Suparto Wijoyo, “Coronavirus Juridicus”, dalam Universitas Airlangga (ed), Menjaga 
Nalar, Mencari Jalan Keluar Dari Pandemi COVID-19, Urun Rembug Universitas Airlangga, 
Surabaya, 2020. 
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langsung (menurut Ketua Umum PSSI periode 2016 – 2020, Edy Rahmayadi13, 

yang sekarang diganti oleh Mochamad Iriawan sejak November 2019) kepada 

kurang lebih 67.000 pemain amatir dan profesional se-Indonesia, serta kurang lebih 

hanya 200 pelatih berlisensi FIFA/AFC yang berlaga pada setidak-tidaknya 5 (lima) 

kompetisi resmi nasional, seperti Liga 1 yang terbagi menjadi: Shopee Liga 1, Liga 

1 Putri, Liga 1 U-20, EPA Liga 1 U-18 dan EPA Liga 1 U-16; Liga 2; Liga 3; Piala 

Soeratin U-17 dan U-15 Nasional serta Piala Soeratin U-17 Provinsi (hanya 

Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Aceh). 

Keberadaan ribuan pemain yang tersebar diseluruh Indonesia membuat 

cakupan pembahasan menjadi luas. Pemain yang tersebar klasifikasinya dari yang 

amatir hingga profesional tersebut dijelaskan dalam konteks pemain lokal, bukan 

pemain asing. Dalam pembahasan skripsi ini, akan menjelaskan secara keseluruhan 

tentang pemain yang memiliki kewarganegaraan Indonesia. Pembedaan 

pembahasan pemain lokal maupun asing akan menjadi sangat berbeda dengan 

adanya penjelasan dari putusan pengadilan yang menjadi anomali dalam dunia 

sepak bola nasional dan akan disebutkan penulis nantinya. 

Hal-hal yang bersifat “menonton” dan “memirsa” (tanda kutip oleh penulis) 

dalam urusan sepak bola (terutama pada sepak bola lokal) tercipta dan mencerap 

sepak bola sebagai sebuah peristiwa-tak-terpenarai.14 Statistik, taktik, strategi, 

ambience supporter dalam atau luar stadion terlebih dalam skripsi hukum akan 

 
 
 

13 Michael Siahaan, “PSSI: Jumlah pesepak bola Indonesia sangat sedikit”, 
https://www.antaranews.com/berita/609151/pssi-jumlah-pesepak-bola-indonesia-sangat-sedikit, 
diakses pada 22 Januari 2021 

14 Zen R.S, Simulakra Sepakbola, Indie Book Corner, Yogyakarta, 2016, h. 67. 
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membahas aturan hukum kedalam maupun keluar yang mengikat para pihak, 

menjadi bumbu yang bisa dibahas selanjutnya. 

Masa penundaan kompetisi yang dilakukan oleh PSSI pada stakeholder 

yang mengampu kompetisi dinilai sangat merugikan. Kerugian yang terjadi tidak 

sebanding dengan pencanangan protokol kesehatan yang harusnya bisa dilakukan, 

tapi lebih memilih kompetisi ditunda. Kontrak antara klub dan pemain, ofisial dan 

pekerja yang lain menimbulkan dampak yang besar karena penundaan liga.  

Cara pandang dalam sepak bola pada umumnya tidak bisa diringkas sebagai 

hal yang kelumit urusan mengumpan, menggiring dan mencetak gol dalam 

lapangan semata. Ada aturan-aturan diluar lapangan yang berpotensi menjadi 

ketidaktahuan aturan sepak bola dengan berdasar “katanya” diibaratkan pangkal 

bencana dan ekstremisme bilamana hal itu dikontekskan dalam aturan pada sepak 

bola.15 Sebagai asosiasi pemain sepak bola profesional di Indonesia, APPI memiliki 

domain dan aturan yang bersifat mengadvokasi segala hal yang berkaitan dengan 

kesejahteraan pemain, pasca pandemi pada khsusunya. 

 Benang merah yang dapat ditarik dari sebuah pemaparan lex sportiva ialah 

ketentuan yang mengikat pekerja (pemain) secara kedalam, pada sebuah organisasi 

internal (otoritas olahraga) yang memberikan batasan intevensinya oleh hukum 

positif negara. Hal tersebut menimbulkan celah sejauh mana lex sportiva yang 

sudah diatur FIFA dan disadur oleh PSSI akan berkesinambungan dengan peraturan 

 
 
 

15 Pangeran Siahaan, The Big Pang Theory; Talking Mad About Football, Elex Media 
Komputindo, Jakarta, 2014, h. 4. 
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perundang-undangan nasional utnuk menjangkau jaminan tentang perlindungan 

hukum bagi pemain yang hingga ditulisnya skripsi ini masih terkatung-katung pada 

masa penundaan kompetisi liga di Indonesia. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

1. Apakah ada hubungan kerja antara pemain dan klub sepak bola profesional? 

2. Bagaimana perlindungan hukum pada pemain sepak bola yang tidak 

dipekerjakan pada masa pandemi COVID-19? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan latar belakang masalah serta rumusan masalah di atas, 

penelitian ini mempunyai tujuan untuk: 

1. Untuk menganalisis hubungan hukum apa yang terjadi antara pemain 

dan klub sepak bola profesional. 

2. Untuk menganalisis perlindungan hukum pada pemain sepak bola yang 

tidak dipekerjakan pada masa pandemi COVID-19. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan di atas, penulisan skripsi 

ini memiliki manfaat sebagai berikut: 

1. Sebagai referensi bagi kalangan sivitas akademika terutama yang ada di 

Fakultas Hukum Universitas Airlangga dalam hal memperluas ilmu dalam 

bidang hukum ketenagakerjaan pada masa pandemi COVID-19 di 

Indonesia. 



10 
 

 
 

 

2. Sebagai referensi dan sumbangan pemikiran dalam pengembangan bagi 

kalangan yang berkecimpung dalam hukum ketenagakerjaan dan dunia 

persepakbolaan di Indonesia. 

 

1.5 Metode Penelitian 

1.5.1 Tipe Penelitian Hukum 

 Penulisan skripsi ini merupakan penelitian hukum dengan tipologi 

penelitian Doctrinal Research. Tipe Doctrinal Research merupakan suatu 

penelitian yang menyediakan sebuah penjelasan yang sistematis mengenai 

aturan – aturan hukum yang mengatur sebuah kategori hukum tertentu, 

menganalisis aturan – aturan hukum yang berkaitan, dan menjelaskan 

permasalahan yang sulit dipahami, serta menganalisis hubungan hukum antar 

peraturan perundang – undangan dan dapat dijadikan pertimbangan untuk 

perkembangan hukum di masa selanjutnya. Tipe penelitian ini sejenis dengan 

tipe penelitian yuridis normatif.16 

 1.5.2 Pendekatan 

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan beberapa 

pendekatan masalah, yaitu: 

Pendekatan pertama yang digunakan dalam menyusun skripsi ini 

adalah pendekatan perundang – undangan (Statute Approach)17, yaitu 

 
 
 

16 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, 2010, h. 133 (selanjutnya 
disingkat Peter Mahmud I). 

17 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Edisi Revisi), Kencana, Jakarta, 2019, h. 136-
157 (selanjutnya disingkat Peter Mahmud II). 
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pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan 

regulasi yang saling berhubungan dengan isu hukum yang sedang ditangani. 

Pendekatan kedua yang digunakan ialah pendekatan konseptual 

(Conceptual Approach)18, yakni pendekatan yang beranjak dari teori, 

doktrin, pandangan serta konsep – konsep yang berkembang dalam ilmu 

hukum. Sebab dalam skripsi ini, dibahas mengenai konsep – konsep tentang 

hukum ketenagakerjaan, teori hubungan kerja serta bagaimana perlindungan 

hukumnya terhadap pemain sepak bola profesional yang tidak dipekerjakan 

di masa bencana nasional nonalam COVID-19 ini. 

Pendekatan ketiga menggunakan pendekatan kasus (Case Approach), 

adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara telaah kasus-kasus yang 

berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah mempunyai kekuatan hukum 

yang tetap.19 

1.5.3 Sumber Bahan Hukum 

Penulisan skripsi ini menggunakan sumber-sumber hukum sebagai 

bahan penelitian, antara lain: 

1. Bahan Hukum Primer 

Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang mempunyai 

kekuatan mengikat dikarenakan otoritasnya dan dapat 

 
 
 

18 Ibid, Peter Mahmud II, h. 177 – 180. 
19 Ibid, Peter Mahmud II, h. 158 - 166. 
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dipertanggungjawabkan sebagai peraturan perundang-undangan maupun 

putusan pengadilan20, yaitu: 

a. Peraturan perundang-undangan tentang Cipta Kerja; 

b. Peraturan perundang-undangan tentang Perseroan Terbatas; 

c. Peraturan perundang-undangan tentang Sistem Keolahragaan Nasional; 

d. Peraturan perundang-undangan tentang Ketenagakerjaan; 

e. Peraturan perundang-undangan tentang Serikat Pekerja; 

f. Peraturan perundang-undangan tentang Arbitrase dan Alternatif 

Penyelesaian Sengketa; 

g. Surat Keputusan PSSI SKEP/53/VI/2020 tentang Kelanjutan Kompetisi 

Dalam Keadaan Luar Biasa Tahun 2020; 

h. Statuta PSSI; serta regulasi lain yang berkaitan dengan materi yang 

dibahas dalam skripsi ini. 

 

2. Bahan Hukum Sekunder 

Bahan Hukum Sekunder diperoleh dari bahan kepustakaan berupa buku-

buku, artikel dari internet maupun jurnal, karya ilmiah tentang hukum, 

serta bacaan lain terutama pada hukum ketenagakerjaan yang dianggap 

relevan dengan topik pembahasan terkait. 

 

1.5.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum 

 
 
 

20 Ibid, Peter Mahmud II, h. 181 - 184. 
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  Prosedur pengumpulan badan hukum pada skripsi ini dilakukan 

menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Analisis yang dilakukan 

dalam bahan hukum primer digunakan menggunakan sudut pandang hukum 

positif di Indonesia atau peraturan perundangan-undangan yang berlaku 

sesuai dengan masalah yang ditulis untuk mencari jalan keluar yang dibahas 

dalam skripsi ini. Sedangkan pada bahan hukum sekunder, penulis 

melakukan studi kepustakaan, literatur, refrensi hukum, jurnal, serta artikel-

artikel dari internet yang memuat beragam pendapat mengenai masalah ini 

terutama dalam hukum ketenagakerjaan.  

1.5.5 Analisis Bahan Hukum 

Pengumpulan bahan-bahan hukum primer dan sekunder dilakukan 

terlebih dahulu sebelum menganalisis menggunakan teknik deduktif-

analisis. Dapat dijelaskan sebagai melakukan analisis terhadap ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku dan literatur yang telah 

dikumpulkan sebelumnya, menjadi sebuah kesimpulan dan dapat 

diaplikasikan dalam penyelesaian masalah. 

1.6 Pertanggungjawaban Sistematika 

Skripsi ini disusun secara sistematis yang terdiri dari empat bab 

sebagai berikut. 

Bab I merupakan bab pendahuluan yang terdiri atas latar belakang 

masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

metode penelitian dan pertanggungjawaban sistematis. Dalam bab ini 

dibahas mengenai latar belakang masalah yang terjadi, kemudian 
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memberi acuan permasalahan apa saja yang akan di bahas dalam skripsi 

ini. 

Bab II dibahas mengenai rumusan masalah yang pertama yaitu, 

kemungkinan adanya hubungan kerja antara pemain sepak bola dan klub 

sepak bola profesional. Kemudian, dibahas klasifikasi pemain menurut 

Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan 

Nasional, lalu menjelaskan tentang posisi klub sepak bola profesional 

dan pemain sepak bola, dilanjutkan tentang hubungan apa yang terjadi 

antara klub sepak bola profesional dengan pekerja, unsur-unsur 

hubungan kerja, perjanjian kerja, syarat sah perjanjian kerja, jenis-jenis 

perjanjian kerja sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 

tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 

tentang Cipta Kerja, dan yang terakhir penjelasan hak dan kewajiban 

pemain bila disamakan sebagai pekerja dalam masa penundaan liga 

pada masa pandemi menurut peraturan perundang-undangan nasional 

dan lex sportiva. 

Bab III dibahas mengenai rumusan masalah yang kedua yaitu, 

perlindungan hukum bagi pemain sepak bola yang tidak dipekerjakan 

pada masa pandemi. Kemudian, membahas perlindungan hukum 

preventif dan represif pada pemain sepak bola yang tidak dipekerjakan, 

seperti pemenuhan syarat minimum kontrak pada pemain sepak bola 

sesuai FIFA, hak kesehatan pemain dalam kondisi pandemi, keberadaan 

serikat pekerja/serikat buruh dalam keberlindungan pemain sepak bola, 
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serta kewenangan badan arbitrase dalam penyelesaian sengketa 

keolahragaan lebih khususnya sepak bola yang dibawahi oleh FIFA dan 

PSSI sebagai induk cabang olahraga sepak bola atau federasi nasional. 

Bab IV merupakan bab penutup yang terdiri atas kesimpulan dari 

rumusan masalah yang ada dan saran yang berisi mengenai apa saja 

yang perlu diperbaiki atas permasalahan yang diangkat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


