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SARI 

Hartanto. 2009. Manajemen Persijap Jepara dalam kompetisi Super Liga 
Indonesia tahun 2008 / 2009. Skripsi. Jurusan Ilmu Keolahragaan, 
Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Semarang. Pembimbing 
utama: Dr.Soekardi, M.Pd. Pembimbing pendamping : Drs. Eri 
Pratiknyo DW, M. Kes. 

Kata Kunci :  Manajemen, Persijap, Super Liga Indonesia 
  
 Persijap Jepara merupakan salah satu klub sepak bola peserta kompetisi 
Super Liga Indonesia tahun 2008 / 2009  dari wilayah Jawa Tengah yang dapat 
bertahan dan melanjutkan kompetisi sampai selesai, bahkan berada di posisi yang 
cukup membanggakan yaitu sepuluh besar klasmen. Dalam perjalananya di 
kompetisi sebesar Super Liga ini tentunya banyak masalah dan kendala-kendala 
dalam manajemen. Hal inilah yang membuat peneliti tergugah untuk melakukan 
penelitian mengenai manajemen Persijap dalam menjalankan kegiatan-kegiatan 
dalam fungsi manajemen sehingga dapat prestasi yang cukup membanggakan ini.  
Masalah yang dikaji dalam penelitian ini  yaitu bagaimana manajemen di 
Persatuan Sepak Bola Indonesia Jepara ( PERSIJAP ) dalam menjalankan fungsi-
fungsi manajemenya di kompetisi Super Liga Indonesia tahun 2008 / 2009.  
 Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah mengetahui 
bagaimana manajemen Persijap dalam menjalankan fungsi-fungsinya di kompetisi 
Super Liga Indonesia. 
 Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Deskriptif Kualitatif. 
Sumber data dalam penelitian ini yaitu ketua umum, manajer, sekretaris, bagian 
humas, koordinator sekretariat. Data diperoleh dari hasil wawancara dengan ketua 
umum, manajer, sekretaris, bagian humas, koordinator sekretariat. Pengumpulan 
data dilakukan dengan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik 
analisis yang digunakan adalah triangulasi data. 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen klub Persijap Jepara 
telah menjalankan kegiatan-kegiatan dalam fungsi manajemen  diantaranya adalah 
fungsi perencanaan, fungsi pengorganisasian, fungsi penggerakan atau pengarahan 
dan fungsi pengawasan dengan baik dalam kompetisi Super Liga Indonesia tahun 
2008. 
 Saran yang dapat disampaikan yaitu Kepada pengurus Persatuan Sepak 
Bola Indonesia Jepara ( Persijap ) hendaknya mempertahankan dan meningkatkan 
jalanya kegiatan-kegiatan organisasi sesuai dengan program kerja dan sasaran 
yang telah ditetapkan dengan memperhatikan fungsi-fungsi manajemen sehingga 
dapat mengontrol jalanya organisasi. Kepada Ketua bidang dana dan prasarana 
hendaknya mencari solusi bagaimana mendapatkan sebuah dana yang cukup 
untuk menopang  jalanya kepengurusan tanpa mengharapkan kucuran dari APBD 
sepenuhnya. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Permasalahan 

 Seiring dengan maraknya kompetisi–kompetisi sepakbola belakangan ini 

terutama di negara Indonesia, baik itu kompetisi yang dimulai dari kompetisi – 

kompetisi kecil yang ada di daerah sampai kompetisi yang lebih besar lagi 

seperti divisi atau liga dan yang paling menghebohkan saat ini adalah 

kompetisi Super Liga Indonesia / Indonesian Super League ( ISL ) yang baru 

pertama kali diselenggarakan tahun 2008. Liga Super Indonesia (LSI) atau 

Indonesia Super League (ISL) adalah kompetisi sepak bola antar klub 

profesional di Indonesia yang diselenggarakan oleh Badan Liga Sepak Bola 

Indonesia (BLI) PSSI. (Badan Liga Indonesia PSSI tahun 2008). 

 Kompetisi ini diikuti oleh beberapa tim yang merupakan tim yang lolos 

dari kompetisi divisi Utama tahun lalu yaitu terdiri dari 18 Tim teratas 

Indonesia.  Kompetisi ini dilaksanakan untuk mengikuti persyaratan FIFA 

yang menyatakan bahwa liga teratas dari suatu Negara tidak boleh diikuti oleh 

lebih dari 18 klub dan semua klub diharapkan merupakan klub professional 

tanpa dibantu lewat APBD . 

 Dalam penyelenggaranya suatu badan ini tentu tidak lepas dari berbagai 

masalah yang menyelubungi PSSI ataupun BLI sendiri, masalah itu bisa 

timbul dari dalam badan itu sendiri ataupun dari klub–klub peserta kompetisi. 

Masalah yang paling sering terjadi dan menjadi pokok dari semuanya adalah 
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masalah keuangan        ( financial ). Masalah yang satu ini memang tidak 

dapat ditawar lagi bagi sebuah tim yang ingin berlaga di sebuah kompetisi 

yang besar, maju dan tidaknya tim, sukses dan tidaknya tim juga berpangkal 

dari keuangan, apalagi seperti di kompetisi ISL ini setiap tim diwajibkan 

mempunyai penyandang dana tetap di luar APBD daerah masing- masing, ini 

artinya setiap tim tersebut harus mempunyai sponsor yang nantinya mampu 

mandanai semua yang berhubungan dengan tim tersebut.  

 Dalam sebuah klub yang besar dan sukses dalam kariernya penyangga 

dana bagi berlangsungnya sebuah organisasi dalam hal ini klub sepakbola 

yang meliputi : Sumber Daya Manusia ( SDM ) sebagai pengelola, sumber 

dana, sarana dan prasarana serta manajemenya haruslah benar-benar 

diperhatikan karena merupakan faktor yang paling inti dalam perjalanan 

sebuah klub yang kuat (http://id.wikipedia.org/wiki/liga_super_indonesia_). 

Dalam kenyatanya di Indonesia tidak sedikit klub yang membubarkan diri 

dikarenakan kekurangan dana sehingga tidak mampu lagi melanjutkan 

kompetisinya. 

 Berdasarkan uraian di atas sudah sewajarnya bila dengan sebuah anggaran 

yang sebesar itu di tuntut prestasi yang maksimal dan setinggi-tingginya. Hal 

ini berakibat bagi dunia sepakbola di Indonesia, yang saat ini prestasinya 

masih perlu dipertanyakan. Hal tersebut perlu dicarikan solusinya, tanggung 

jawab tidak hanya tertuju pada para pemain dan pelatihnya saja tetapi juga 

semua pihak yang terlibat di dalamnya yaitu seperti official, penyelenggara, 

dan organisasi-organisasi yang menjadi induk cabang olahraganya serta 
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masyarakat yang merupakan supporter dan pemain yang ke-12 bagi sebuah 

kesebelasan. Struktur organisasi yang baik dan terencana dengan baik sangat 

diperlukan untuk memajukan prestasi sepakbola di Indonesia. 

Pengorganisasian dalam rangka memanajeman berati mempersatukan sumber-

sumber daya secara sistematis, menempatkan serta mengatur orang-orang 

menurut susunan yang sedemikian rupa sehingga mereka dapat melaksanakan 

aktifitas dalam mencapai tujuan yang di tetapkan ( Ibrahim Lubis 1985:26 ). 

Sebagai wadah atau induk organisasi sepakbola di Indonesia, PSSI yang 

bekerjasama dengan BLI mengadakan kompetisi-kompetisi ini adalah dalam 

rangka untuk mencari bibit pemain yang berkualitas melalui organisasi atau 

klub sepakbola yang ada di Indonesia. 

 Salah satu klub sepakbola professional yang di Indonesia adalah Persatuan 

Sepakbola Indonesia Jepara ( PERSIJAP )  yang ada di kabupaten Jepara 

provinsi Jawa Tengah. PERSIJAP Jepara adalah sebuah klub sepakbola yang 

bermarkas di Jepara, sebuah kabupaten yang terletak paling utara pulau Jawa. 

Jepara sendiri merupakan kota kecil dengan mayoritas masyarakatnya bekerja 

di sektor industri pengolahan kayu. Produk mebel kayu merupakan lokomotif 

perekonomian masyarakat kabupaten ini. PERSIJAP berdiri pada tahun 1954, 

pada tahun 2001 tim ini berhasil masuk kejajaran Divisi Utama, sebelum 

akhirnya kembali ke Divisi I. Mulai tahun 2005, Persijap yang dilatih oleh 

Rudy William Keltjes berhasil kembali ke Divisi Utama. Untuk musim 2006 

lalu Persijap bergabung di Wilayah Barat. Belum ada prestasi yang berarti 

bagi tim Persijap namun saat ini sudah ada dalam peringkat 10 besar dalam 
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Super Liga Indonesia tahun ini.Tim yang saat ini diasuh oleh M. Junaedi ini 

mengalami kemajuan yang bagus bahkan  besar Super Liga maupun di ajang 

Copa Dji Sam Soe . Untuk kelompok Junior, Persijap merupakan klub yang 

besar di tanah air. Tim ini sudah 3 kali menjuarai Piala Suratin ( kompetisi 

junior tertinggi di Indonesia ). Kebesaran tim junior Persijap ini bahkan 

menyamai tim-tim Persebaya, PSM dan klub besar lainya 

(http://persijap.org/index.php?option=com_content&task=view&id=13&16em

id=9_sejarah ). 

 Seiring dengan prestasi dan kemajuan tim Persijap ini, Persijap juga 

mengalami berbagai masalah yang juga terjadi pada klub-klub lainya mulai 

dari manajemen, sarana prasarana dan keuanganya bahkan juga prestasinya. 

Tetapi baru-baru ini dengan dibangunya sebuah stadion yang megah dan 

menjadi simbol dari kota Jepara dibidang olahraganya yaitu dengan adanya “ 

Stadion Utama Gelora Bumi Kartini”, stadion yang kapasitasnya 20.000 

penonton tersebut seolah-olah menjadi semangat baru bagi Persijap Jepara. 

 Hanya manajemen yang terkoordinir dan yang terstruktur dengan kuatlah 

yang menjadikan kesebelasan Persijap Jepara sampai bisa bertahan hingga saat 

ini. Manajemen merupakan bagian tak terpisahkan dari aktifitas suatu 

organisasi yang menyeluruh, termasuk di dalam Persijap Jepara. Manajemen 

di maksud sebagai suatu cara untuk melaksankan keputusan-keputusan berupa 

arah dan sasaran itu sesuai dengan yang telah direncanakan sebelumnya. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa manajemen akan memberikan 

arah untuk tercapainya suatu sasaran sesuai dengan tujuan tim Persijap Jepara. 
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 Kesuksesan dan prestasi yang dicapai manajemen Persijap ini yang 

membuat peneliti tergugah untuk mengadakan penelitian tentang Manajemen 

Olahraga yang berjudul “ MANAJEMEN PERSIJAP JEPARA DALAM 

KOMPETISI SUPER LIGA INDONESIA TAHUN 2008 / 2009 “. Karena 

ditengah-tengah ekonomi Indonesia  yang lagi krisis dan berbagai masalah 

yang menyelimuti Super Liga Indonesia, Persijap masih mampu bertahan dan 

melanjutkan kompetisinya sampai saat ini. 

 

1.2 Pembatasan Masalah 

 Dalam hal ini nanti penelitian difokuskan pada masalah  pelaksanaan 

fungsi-fungsi manajemen dalam manajemen Persijap Super Liga Indonesia 

tahun 2008/2009.  

 

1.3 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan pada latar belakang di atas dapat peneliti rumuskan 

permasalahannya sebagai berikut : 

Bagaimana manajemen di Persatuan Sepakbola Indonesia Jepara ( PERSIJAP 

) Super Liga dalam menjalankan fungsi-fungsinya sehingga dapat menjadikan 

kesebelasan Persijap ini menjadi kesebelasan yang memiliki prestasi yang 

semakin baik dalam  Indonesian Super League ( ISL ) tahun 2008/2009 ? 

1.4 Tujuan Penelitian 

 Sejalan dengan rumusan masalah di atas maka peniliti mempunyai tujuan 

sebagai berikut : 
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Mengetahui manajemen di Persatuan Sepakbola Indonesia Jepara ( PERSIJAP 

) dalam menjalankan fungsi-fungsinya. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

 Dengan penelitian ini peneliti nantinya selain sebagai syarat kelulusan 

program sarjana keolahragaan juga barharap dapat berguna bagi : 

1. Manfaat teoritis 

Menambah khasanah penelitian dibidang organisasi dan kemanajemenan 

olahraga professional, dalam hal ini olahraga sepakbola. 

2. Manfaat praktis 

a. Bagi mahasiswa untuk menambah referensi bacaan tentang manajemen 

keolahragaan 

b. Bagi pengurus manajemen klub Persijap sebagai bahan evaluasi 

mengenai manajemen dan kinerja pengurus klub Persijap 

c. Bagi penulis adalah sebagai tugas akhir skripsi dibidang keolahragaan 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Manajemen 

 Manajemen dibutuhkan oleh semua organisasi, karena tanpa manajemen 

semua usaha akan sia-sia dan pencapaian target  akan lebih sulit. Manajemen 

adalah pemanfaatan sumber daya secara efisien. Manajemen adakalanya 

didefinisikan pula sebagai proses yang berkenaan dengan pengarahan atau 

penggerakan satu kelompok orang untuk melakukan kegiatan mencapai tujuan 

organisasi. Istilah manajemen jadinya menyangkut upaya mencapai suatu tujuan 

yang dilakukan secara efisien oleh sekelompok orang. 

 Manajemen harus merumuskan tujuan organisasi, menetapkan apa yang 

harus dilakukan untuk mencapai tujuan itu, mengkomunikasikan kepada orang-

orang yang akan mengerjakan pekerjaan yang akan dikerjakan untuk mencapai 

tujuan dan menetapka bagaimana mengukur keberhasilan pencapaian tujuan 

tersebut. T. Hani Handoko (1986:8) menyebutkan bahwa manajemen adalah 

proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha 

para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi lainya agar 

mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. James A.F Stoner dalam Agus 

Sabardi (2001:4) manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, 

kepemimpinan dan menggunakan sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan 

yang telah ditetapkan. 
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2.1.1 Definisi Manajemen 

 Ada beberapa definisi tentang manajemen, diantaranya adalah sebagai 

berikut : 

 George R. Terry  dalam Ibrahim Lubis (1985 : 22-23) menyebutkan 

bahwa manajemen adalah proses yang khas yang terdiri dari tindakan-tindakan 

planning, organizing, actuating dan controlling, dimana pada masing-masing 

bidang digunakan baik ilmu pengetahuan maupun keahlian dan yang diikuti 

secara berurutan dalam rangka usaha mencapai sasaran yang telah ditetapkan 

semula. Di dalam Ensiklopedia of The Social Sciences dalam Agus Sabardi 

(2001:3) manajemen diartikan sebgai proses pelaksanaan suatu tujuan tertentu 

yang diselenggarakan dan diawasi. Manajemen adalah seni memeroleh hasil 

melalui berbagai kegiatan yang dilakukan oleh orang lain ( Sondang P. Siagian 

1989:2). 

 Manajemen sebagai satu proses menggerakan organisasi sangat penting. 

Tanpa manajemen yang efektif dan efisien tidak akan ada usaha yang akan 

berhasil cukup lama. Tercapainya tujuan organisasi baik tujuan ekonomis, sosial, 

atau politik sebagian besar tergantung kepada kemampuan para manajer dalam 

organisasi yang bersangkutan. Manajemen selalu berkaitan dalam suatu 

organisasi, dimana terdapat sekelompok orang dalam jenjang kepemimpinan dan 

kelompok yang lain sebagai pelaksana teknis yang melakukan aktifitas 

operasional sehingga terdapatnya dua kelompok utama sebagai penggerak roda 

organisasi adalah kelompok pemimpin atau manajer dan kelompok pelaksana 

teknis. Oleh karenanya ada saling keterkaitan dalam organisasi tersenut maka 
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kelompok manajerial sangat perlu untuk melengkapi kepengurusanya dengan 

melakukan manajemen sumber daya yang tepat diantaranya adalah 1) memilih 

secra tepat anggota kelompok tehnis, 2) penempatan seseorang karena adanya 

bakat, pendidikan dan ketrampilan yang dimiliki, 3) menjelaskan tentang job 

discription dari setiap personil kelompok tehnis serta mekanisme kerja sama 

bersama. 

2.1.2 Fungsi Manajemen 

 Ilmu manajemen terus berkembang sesuai dengan akumulasi dan 

perkembangan jaman, sehingga memungkinkan berkembangnya klarifikasi 

tentang fungsi-fungsi manajemen. Terdapat pemikiran-pemikiran para pakar 

manajemen dalam menetapkan klasifikasi tersebut atas dasar pertimbangan 

filsafat hidupnya, perkembangan kemajuan pengetahuan, perkembangan 

teknologi, keadaan lingkungan dan kondisi organisasi yang bersangkutan. 

Keberhasilan seorang manajer, diukur berdasarkan kemampuannya menjalankan 

fungsi-fungsi tersebut. Karenanya maka fungsi-fungsi tersebut mutlak perlu 

dikuasai oleh manajer. Teori, metode dan teknik itulah yang akan dibahas sebagai 

fungsi-fungsi manajemen.  

 Fungsi-fungsi manajemen itu diantaranya adalah : 

2.1.2.1 Fungsi perencanaan ( planning ) 

 Perncanaan ditempatkan sebagai fungsi pertama, karena perencanaan itu 

merupakan dasar dari kegiatan-kegiatan lainya. Kemungkinan perencanaan 

disusun dari hasil penelitian, observasi maupun argumentasi tetapi secara jelas 
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bahwa perencanaan adalah penjabaran strategi awal dasar organisasi yang 

bersangkutan.  

Menurut Stoner, perencanaan merupakan kegiatan yang terbagi dalam empat 

tahap dan berlaku untuk semua kegiatan perencanaan pada unsur jenjang 

organisasi yaitu, 1) menetapkan serangkaian tujuan yang jelas dan spesifik agar 

dalam pejalananya nanti sumber daya yang bekerja dapat bekerja dengan efektif, 

2) merumuskan keadaan sekarang mengenai organisasi, data keuangan, dan 

statistik yang diperlukan, 3) identifikasi segala kemudahan dan hambatan, 4) 

mengembangkan serangkaian kegiatan untuk mencapai tujuan. 

 Sondang P. Siagian memberikan definisi perencanaan adalah usaha sadar 

dan pengambilan keputusan yang telah diperhitungkan secara matang, tentang hal-

hal dimasa depan, di dalam dan oleh suatu organisasi dalam rangka pencapaian 

yang telah ditentukan sebelumnya (1989:50). Dari definisi tersebut dapat 

dipahami beberapa aspek perencanaan yaitu 1) penyusunan perencanaan 

memerlukan landasan yang jelas, 2) mempunyai orientasi kedepan yang berarti 

berani menanggung resiko berupa ketidakpastian, oleh karena itu harus sudah 

mempersiapkan strategi bagaimana menghadapi resiko tersebut, 3) disadari secara 

konkrit dan berkesinambungan, 4) harus mempunyai makna untuk memajukan 

organisasi menuju tujuan masa depan. 

2.1.2.1.1 Unsur-unsur Perencanaan 

 Unsur-unsur perencanaan agar peranan tersebut dapat dicapai sebaik-

baiknya adalah sebagai berikut : 

1) Unsur tujuan ( objektif ) 
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 Ialah perumusan yang lebih jelas dan lebih terperinci untuk mencapai 

tujuan. 

2) Unsur tujuan akhir 

 Terdiri dari rencana menyeluruh dari berbagai objektif atau haluan, 

destinasi. 

3) Unsur kebijaksanaan ( policy ) 

 Adalah suatu metode atau suatu jalan untuk mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan untuk mencapai sikap, pendirian, pandangan. 

4) Unsur tata cara pengelolaan (procedure) 

 Unsur ini termasuk pembagian tugas serta hubunganya antara anggota 

kelompok. 

5) Unsur kemajuan (progress) 

 Dalam unsur ini damaksudkan adanya standar untuk pencapaian target dan 

tujuan orgnisasi. 

6) Unsur program 

 Menyusun berbagai rencana secara menyeluruh dan merupakan kesatuan 

dimana satu dengan yang lain saling berhubungan dan urut-urutan.  

7) Unsur metode 

 Unsur ini menjelaskan tentang bagaimana nanti cara melaksanakan 

pekerjaan-pekerjaan tersebut. 

8) Unsur anggaran 

 Unsur ini mengenai anggaran penerimaan dan pengeluaran sebuah 

organisasi. 
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9) Unsur skema waktu 

 Ini mengenai waktu jalanya sampai selesainya proyek yang digambarkan. 

 

10) Unsur gambar atau lukisan 

 Adanya penggambaran yang jelas mengenai apa yang direncanakan. 

2.1.2.1.2 Langkah-langkah Menyusun Perencanaan 

Langkah-langkah dalam menyusun perencanaan diantaranya adalah 

sebagai berikut : 

1) Penyusunan program ( program jangka panjang ( PJP ), program jangka 

menengah ( PJM ), program jangka pendek ( PJPd ) ). 

2) Penyusunan program tersebut haruslah mencangkup apa yang disebut 

dengan Si, A, Bi, Di, Ba yaitu : 

Si : Siapa, artinya siapa saja yang  terkait dalam organisasi tersebut. 

A : Apa, artinya apa saja yang dilakukan oleh pelaku organisasi. 

Bi  : Bilamana, bilaman aktifitas organisasi itu dilakukan. 

Di : Dimana, dimana kegiatan itu dilakukan. 

Ba : Bagaimana, bagaimana strategi pelaksanaanya. 

3) Ragam kegiatan 

Dalam hal ini perlu dikaji secara menyeluruh ragam kegiatan yaitu : 

a. kegiatan-kegiatan yang bersifat pokok 

b. kegiatan-kegiatan yang bersifat penunjang 

c. kegoatan-kegiatan yang bersifat periferal 
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4) Sinergi, yang perlu dipahami dalam menyusun program adalah 

perwujudan menyatunya seluruh potensi sehingga menjadi sinergi yang 

kuat/besar. Hal ini dapat dilakukan dengan : 

a. perlunya team work, dari personal dalam organisasi 

b. perlunya pola partisipasi dalam organisasi 

c. perlunya menumbuhkan budaya kerja organisasi. 

5) Efisiensi, dalam penyusunan perencanaan dibutuhkan juga upaya efisiensi. 

Artinya sekecil mungkin power yang digunakan, sebanyak mungkin 

manfaat yang di capai. Hal ini meliputi pendanaan, waktu, penugasan 

personal sehingga pola organisasi akan lebih efektif. 

 Ciri-ciri perencanaan yang baik adalah sebagai berikut : 

1) Rencana harus memudahkan mencapai tujuan yang hendak dicapai. 

2) Rencana yang tersusun haruslah memenuhi persyaratan tehnis, artinya 

dengan dukungan data yang akurat serta tehnik penyelesaian kerja yang 

baik. 

3) Rencana harus disertai rincian yang cermat, ruang, metode, sumber dana, 

target waktu, standar mutu, dan hasil yang diharapkan. 

4) Rencana perlu dilakuakan secara batton up, dengan demikian tidak terjadi 

dikotomi antara perencanaan dan pelaksanaan. Demikian halnya para 

pelaksana tidak merasa dipaksa, tetapi tumbuhnya kesadaran. 

 Menurut T. Hani Handoko (1986:81) manfaat dari perencanaan antara 

lain, 1) memebantu manajemen untuk menyesuaikan diri dengan perubahan-

perubahan lingkungan, 2) membantu dalam kristalisasi persesuaian pada masalah-
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masalah utama, 3) memungkinkan manajer memahami keseluruhan gambaran 

operasi lebih jelas, 4) membantu penempatan tanggung jawab lebih tepat, 5) 

memberikan cara pemberian perintah untuk beroperasi, 6) memudahkan unutk 

melakukan koordinasi diantara berbagai bagian organisasi, 7) membuat tujuan 

lebih khususu, terperinci dan lebih mudah dipahami, 8) meminimumkan pekerjaan 

yang tidak pasti, 9) menghemat waktu, usaha dan dana. Sementara itu kelemahan 

dalam perencanaan antara lain, 1) pekerjaan yang tercakup dalam perencanaan 

mungkin berlebihan pada kontribusi nyata, 2) perencanan cenderung menunda 

kegiatan, 3) perencanaan mungkin terlalu membatasi manajemen untuk 

berinisiatif dan berinovasi, 4) kadang-kadang hasil yang paling baik didapat oleh 

penyelesaian situasional individu dan penanganan setiap masalah pada saat 

masalah tersebut terjadi, 5) rencana-rencana yang diikuti cara-cara yang tidak 

konsisten. 

2.1.2.1.3 Bentuk Perencanaan 

 Ada beberapa bentuk perencanaan, menurut Hamdan Mansoer (1989:79) 

anatara lain : 

1) Berdasarkan ukuran luasnya 

a. Perencanaan Strategi adalah rencana yang dilaksanakan pada unit 

organisasi, yang mencapai tujuan organisasi secara keseluruhan. 

b. Perencanaan Operasional adalah rencana yang menggambarkan rincian 

bagaimana cara mencapai tujuan umum organisasi melalui unit-unit 

pelaksana. Macamnya adalah rencana sekali pakai dan rencana tetap. 

2) Bedasarkan Waktu 
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Ada dua macam, diantaranya adalah : 

a. Rencana Jangka Pendek adalh rencana yang dijalankan hanya dalam 

waktu satu tahun. 

b. Rencana Jangka Panjang adalah rencana yang akan dilaksanakan dalam 

jangka waktu lima tahun atau lebih. 

3) Berdasarkan Kekhasannya 

a. Rencana Spesifik merupakan rencana yang ditentukan secara khusus 

sehingga tidak memberi peluang untuk interpretasi diri. 

b. Rencana Direksional adalah suatu rencana manajemen yang bersifat 

fleksibel.  

 

2.1.2.2 Fungsi pengorganisasian (organizing ) 

 Organisasi adalah keseluruhan proses pengelompokan orang-orang, alat-

alat, bahan-bahan, tugas, tanggung jawab, wewenang, fasilitas sedemikian rupa 

sehingga tercipta suatu organisasi yang dapat digerakan sebagai suatau kesatuan 

dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan ( Ibrahim Lubis 1985:52). 

Dari pengertian tersebut maka fungsi organisasi bukanlah tujuan organisasi, tetapi 

alat untuk mencapai tujuan. Keberhasilan oraganisasi mencapai tujuan tergantung 

kwalitas manusia yang menggerakkannya, atau dengan demikian organisasi dapat 

didefinisikan sebagai setiap persekutuan antara dua orang atau lebih, yang bekerja 

sama untuk pencapaian tujuan bersama dan terikat secara formal yang tercermin 

pada kelompok orang yang disebut pimpinan dan sekelompok orang yang disebut 

bawahan ( Sondang P. Siagian 1989:82). 
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 Pengertian organisasi dapat dibedakan menjadi dua macam, manurut 

Ibrahim Lubis ( 1985: 52 yaitu : 

1) Organisasi sebagai fungsi manajemen 

Maksudnya adalah organisasi dalam arti dinamis (bergerak), yaitu 

organisasi yang memberi kemungkinan tempat manajemen dapat bergerak 

dalam batas-batas tertentu. Organisasi dalam arti dinamis berarti, bahwa 

organisasi itu bergerak mengadakan pembagian pekerjaan. 

2) Organisasi sebagai tool of management  

Maksudnya ialah organisasi sebgai wadah, sebagai tempat manajemen, 

sehingga memberikan bentuk bagi manajemen yang memungkinkan 

manajemen dapat bergerak. Atau dapat dikatakan, bahwa organisasi 

sebagai tool adalah organisasi dalam arti statis, tetap tak bergerak dan 

bentuk manajemen ini bergantung dari wadahnya. 

 Dengan demikian maka kita dapat melihat kedudukan organisasi antara 

lain sebagai berikut : 

1) Organisasi merupakan hubungan-hubungan struktural dan fungsional yang 

diperlukan untuk menyalurkan berbagai tanggung jawab, sumber daya 

yang dibutuhkan termasuk data. 

2) Organisasi merupakan alat untuk menjamin terpeliharanya koordinasi yang 

baik. 

3) Organisasi merupakan alat untuk membantu pemimpin organisasi yang 

bersangkutan. 
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4) Organisasi merupakan wadah untuk menyatukan sumbangan dari setiap 

orang organisasi yang lebih kecil. 

2.1.2.2.1 Proses Pengorganisasian 

 Proses pengorganisasian adalah sebagai berikut : 

1) Perumusan tujuan 

Dalam menyusun rumusan organisasi harus jelas disusun tujuan secara 

jelas dan lengkap baik mengenai bidang, ruang lingkup sasaran, 

keterampilan keahlian, peralatan, bahan-bahan yang diperlukan, jangka 

waktu, maupun cara mencapai tujuan yang baik. Dari tujuan yang telah 

dirumuskan itu dapat ditentukan tentang bentuk, susunan, corak, dan 

ukuran besar kecinya organisasi yang akan disusun. 

2) Penentuan tugas pokok 

Setelah perumusan tujuan disusun, harus pula ditentukan tugas-tugas 

pokok. Organisasi yang besar penentuan tugasnya bersifat umum, da 

organisasi kecil penentuan tugas pokonya bersifat konkrit. Dalam 

penentuan tugas poko ini harus diperhatikan dua masalah yaitu, (1) harus 

didekatkan pada tujuan, karena merupakan bagian dari tujuan, (2) harus 

dalam batas keampuan untuk dicapai dalam waktu tertentu. 

3) Perincian kegiatan 

Perincian kegiatan harus disusun secara lengkap dan terperinci dan 

ditentukan antara kegiatan-kegiatan yangpenting dan kurang penting. 

4) Kegiatan dalam fungsi-fungsi 
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Fungsi ialah kegiatan-kegatan yang erat hubunganya di dalam satu 

kelompok, atau sekelompok kegiatan yang homogen yang berati satu sama 

lain terdapat hubungan  yang sangat erat. Kelompok kegiatan dalam 

fungsi-fungsi ini dapat ditinjau dua macam yaitu, (1) vertikal, didasarkan 

atas ddiferensiasi vertikal di antara kegiatan-kegiatan yang telah 

dikelompokan, (2) horisontal, didasarkan atas adanya diferensiasi 

horisontal di antara kegiatan-kegiatan yang telah di kelompokan. 

5) Departementasi 

Departementasi ialah proses gabungan fungsi-fungsi menjadi kesatuan-

kesatuan organisasi berdasarkan pada prinsip organisasi. 

2.1.2.2.2 Struktur Organisasi 

Struktur organisasi adalah mekanisme-mekanisme formal dengan mana 

organisasi dikelola ( T. Hani Handoko 1986:169). 

 Bentuk organisasi yang sering dipakai dalam organisasi olahraga adalah 

menggunakan lini dan staf dengan susunan sebagai berikut : 

1) Ketua Umum 

2) Wakil Ketua Umum I Bidang Organisasi 

3) Wakil Ketua Umum II Bidang Pembinaan Prestasi 

4) Wakil  Ketua Umum III Bidang Dana dan Sarana 

5) Sekretaris Umum 

6) Wakil Sekretaris Umum 

7) Bendahara 

8) Wakil Bendahara 



19 

 

9) Bidang Organisasi 

10) Bidang Pembinaan Prestasi 

11) Bidang Perencanaan dan Anggaran 

12) Bidang Media dan Humas 

2.1.2.2.3 Asas dan Prinsip Organisasi 

 Setelah organisasi tersusun dengan baik maka diperlukan asas organisasi 

agar itu berjalan baik, lancara serta efektif. Menurut James D. Mooney dalam 

Ibrahim Lubis (1985:57) ada dua pokok organisasi ialah : 

1) Asas  Koordinasi, ialah sebagai pengaturan dan pemeliharaan tata 

hubungan dari usaha untuk memperoleh tertib uasaha dalam mencapai 

tujuan agar koordinasinyaberjalan baik harus ada dua syaratnya yaitu 

authoriy (kekuasaan, wewenang, kewibawaan yang tertinggi), mutual 

sevice ialah kesediaan untuk saling membantu, doctrine adalah suatu 

ajaran dimana termuat tujuan yang jelas dan diyakini oleh setiap peserta 

dan memberikan jalan atau cara bagaimana tujuan itu dapat tercapai. 

2) Asas hirarki 

Asas ini agar dapat berjalan dengan lancar dan bik hingga dapat 

merealisasikan koordinasi maka harus didukung tiga asas yaitu, 

leadership, delegasi kekuasaan, pembatasan dan pembagian tugas. 

 Pemahaman keprilakuan dalam organisasi dapat terwujud apabila dapat 

memahami prinsip-prinsip organisasi  sebagai berikut : 
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1) Mempunyai tujuan yang jelas 

 Tujuan merupakan sesuatu atau sasarn yang hendak dicapai melalui 

kerjasama sekelompok orang. Tujuan itu harus dirumuskan dan ditetapkan 

dengan jelas. 

2) Memiliki kesatuan perintah 

 Prinsip kesatuan perintah atau prinsi kesatuan komando adalah bahwa 

setiap pegawai dalam organisasi hendaknya mempunyai seorang atasan 

langsung.  

3) Prinsip keseimbangan 

 Prinsip keseimbangan ini misalnya adalah keseimbangan antar wewenag 

dan tanggung jawab, keseimbangan antara sentralisasi dan desentralisasi 

kewenangan, keseimbangan antara pengeluaran dan pemasukan. 

4) Pendistribusian pekerjaan 

 Dalam prinsip ini ada beberapa faktor yang perlu mendapatkan perhatian 

yaitu faktor perincian tugas, jumlah tugas, beban tugas dan penggolongan 

tugas. 

5) Rentang pengawasan 

 Rentang pengawasan adalah seberapa jauh kemampuan seorang 

pemimpin mampu mengawasi para bawahan secara tepat dan cepat. 

6) Pelimpahan wewenang 

 Pelimpahan wewenag disebut juga pelimpahan kekuasaan atau 

pelimpahan tanggung jawab adalah penyerahan sebagian kekuasaan dari 
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seorang atasan kepada pejabat bawahan atau pejabat yang lain untuk 

melakukan suatu pertanggung jawaban. 

 

7) Departementalisasi 

 Proses penggabungan pekerjaan kedalam kelompok pekerjaan yang 

sejenis. 

8) Penempatan pegawai yang tepat 

 Proses penempatan pegawai dimulai dari (1) analisis kepegawaian, (2) 

perekrutan atau pengadaan pegawai (recruitmen), (3) seleksi atau 

penyaringan, (4) ujian atau testing, (5) wawncara atau interview, (6) pelatihan. 

9) Koordinasi 

 Koordinasi  adalah suatu usaha mendapatkan keselarasan gerak, 

keselarasan aktifitas dan keselarasan tugas antar satuan organisasi yang ada 

didalam organisasi. 

10) Balas jasa yang memuaskan  

 Untuk memberikan balas jasa yang memuaskan dapat dilakukan dengan 

berbagai cara diantaranya dalah dengna pemberian gaji yang memuaskan dan 

pemberian jaminan sosial. 

 

2.1.2.3 Fungsi penggerakan (actuating ) 

 Pergerakan adalah keseluruhan usaha, cara teknik dan metode, untuk 

mendorong para organisasi agar mau dan ikhlas bekerja sebaik mungkin, demi 

tercapainya tujuan organisasi dengan efisien, efektif, dan ekonomis (Sondang P. 
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Siagian 1989:128). Fungsi pergerakan dilaksanakan setelah adanya perencanaan 

dan pengorganisasian sebagai hasil kedua fungsi tersebut.  

  

2.1.2.3.1 Aktifitas manajer dalam fungsi penggerakan 

 Manajer dalam melaksanakan tugasnya akan melaksanakan berbagai 

aktifitas diantaranya : 

1) Komunikasi 

 Komunikasi adalah proses pemindahan pengertian dalam bentuk gagasan 

atau informasi dari seorang ke orang lain (T. Hani Handoko 1986:272). 

Perpindahan pengertian tersebut melibatkan lebih dari sekedar kata-kata yang 

digunakan dalam percakapan, tetapi juga ekspresi wajah, intonasi, titik putus 

vokal, dan sebagainya. Komunikasi yang sempurna ialah bila gagasan, pikiran, 

pengertian, yang disampaikan ditanggapi, diterima dengan persepsi yang sama 

seperti yang dimaksudkan oleh pengirim. Komunikasi yang baik bukanlah berarti 

si penerima berita sudah menyetujui apa yang dikehendaki oleh si pengirim, tetapi 

si penerima memahami berita yang dikirim. Komunikasi sebagi suatu proses 

memberikan pengertian-pengertian melalui pengiringan berita secara simbolis, 

dapat menghubungkan para anggota sebagai satuan organisasi yang berbeda dan 

bidang yang berbeda pula, sehingga sering disebut sebagai rantai informasi. 

Konsep ini mempunyai unsur-unsur (1) Suatu kegiatan untuk membuat orang 

mengerti, (2) Suatu sarana pengaliran informasi, (3) Suatu sistem bagi terjalinnya 

komunikasi diantara individu-individu. 
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 Komunikasi dalam organisasi tidak sesederhana komunikasi antar 

pribadi, karena dalam organisasi ada aturan main dalam berkomunikasi, serta 

diminta untuk memenuhi syarat-syarat tertentu. Dalam organisasi kita mengenal 

komunikasi formal dan informal, arah arus komunikasi, jarigan kerja komunikasi 

dan komunikasi dan kekuasaan. 

2) Human relation  

 Memperhatikan nasib bawahan, memelihara keseimbangan antara 

kepentingan-kepentingan pribadi, mengembangkan kegembiraan dan semangat 

kerja. 

3) Leadership 

 Leadership  sangat penting dalam actuating dan merupakan intinya. 

Leadership adalah kegiatan-kegiatan dimana bawahan merasa dilindungi, 

dibimbing, diberikan penerangan dalam menghadapi kesulitan-kesulitan atau 

masalah-masalah pekerjaan, maupun masalah pribadi atau keluarga. 

4) Pengembangan rasa tanggung jawab 

 Mendidik percaya pada diri sendiri, menyelesaikan pekerjaan pada 

waktunya, pekerjaan dikerjakan sampai selesai, bertanggung jawab terhadapa 

pekerjaan. 

5) Pemberian komando 

 Memberikan instruksi, perintah, mengendalikan, meminta laporan dan 

pertanggungjawaban, memberi kemarahan/pujian kepada bawahan. 

6) Pengembangan eksekutif 
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 Berusaha agar bawahan selalu melaksanakan inisiatif, melaksanakan 

pekerjaan masing-masing dengan baik, memperkuat disiplin, menaikan mutu 

pekerjaan. 

7) Memelihara moral dan disiplin 

 Mendidik dan memberi contoh kepada bawahan tentang apa yang baik 

dan pantas dilaksanakan, menjaga kerukunan, ketertiban dan kesopanan. 

8) Mengadakan pengamatan 

 Selalu mengamati tugas dan aktivitas bawahan agar perencanaan dapat 

berjalan dengan baik. 

2.1.2.3.2 Faktor yang harus dipertimbangkan dalam fungsi penggerakan 

1) Sumber daya manusia (MAN) 

 Manusia menjadi titik sentral manajemen, oleh karenanya maka perlu 

mendapatkan pertimbangan yang utama. 

2) Sumber dana keuangan (Money) 

 Dalam aktifitas organisasi maka keuangan adalah sebagai bahan 

bakarnya. Hampir dapat dipastikan bahwa dalam anggaran dasar dan anggaran 

organisasi kita mengenal sumber keuangan berasal dari beberapa kemungkinan, 

antara lain : (1) iuran anggota, (2) bantuan dari pemerintah atau pihak ketiga, (3) 

usaha lain yang sah dan tidak mengikat. 

3) Sarana dan prasarana (Material) 

 Dengan sarana dan prasarana ini, organisasi dapat bergerak dan 

melakukan aktifitasnya. Dengan demikian pula aset organisasi ini dapat 

melancarkan pencapaian tujuan. 
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4) Pendekatan (Methode) 

 Pendekatan yang baik akan dapat melancarkan roda organisasi, tetapi 

sebaliknya pendekatan yang kaku akan menyulitkan aktifitas organisasi. Oleh 

karenanya sering dilakukan dalam organisasi lebih sukses dengan adanya “team 

work”  dibandingkan dengan spesialisasi. 

6) Peralatan (Machine) 

 Peralatan yang baik merupakan kebutuhan yang mutlak dari suatu 

organisasi, organisasi tanpa peralatan yang memadai akan mengalami hambatan 

bahkan tersendat-sendat. 

2.1.2.3.3 Prinsip penggerakan 

 Keberhasilan dalam menggerakan organisasi sangatlah dipengaruhi, 

adanya situasi dan kondisi lapangan serta kesadaran bahkan toleransi dari 

beberapa aspek terkait, secara terbatas dapat diuraikan prinsip sebagai berikut : 

1) Perlunya kejelasan hakekat organisasi kepada seluruh anggota sehingga 

bekerja dengan penuh kesadaran untuk organisasi. 

2) Perlunya keikut sertaan anggota dalam pengambilan keputusan. 

3) Perlunya pengakuan tentang harkat dan martabat manusia secara hakiki, 

sehingga keterlibatanya merasa dinutuhkan oleh organisasi. 

4) Perlunya komunikasi yang baik antara manajer dan tenaga teknis. 

5) Perlunya kebersamaan persepsi dalam sertiap langkah pencapaian sasaran 

sehingga manajer sendirian. 

6) Perlunya pemahaman keadaan tingkat kemajuan tehnik, maupun kedewasaan 

berfikir dan bertindak dalam organisasi. 
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7) Perlunya pemahaman tentang hakekat pemenuhan kebutuhan anggota dalam 

aktifitas organisasi. 

2.1.2.4 Fungsi pengawasan (controlling ) 

 Pengawasan adalah upaya dari bagian organisasi  (manajer) untuk 

melakukan telaah penyimpangan/kekeliruan yang terjadi dalam proses pencapaian 

tujuan organisasi. Pengawasan dapat dirumuskan sebagai proses pemantauan 

kegiatan untu menjaga bahwa kegiatan tersebut memang dilaksanakan terarah dan 

menuju kepada pencapaian tujuan yang direncanakan dan mengadakan koreksi 

terhadap kegiatan-kegiatan yang menyimpang atau kurang tapat sasaran yang di 

tuju ( Hamdan Mansoer 1989: 153). 

2.1.2.4.1 Proses pengawasan 

 Proses pengawasan terdiri dari atas tiga tahap berbeda dan terpisah yaitu 

: 

1) Mengukur pelaksanaan tugas yang sesungguhnya 

Untuk mengetahui suatu pekerjaan yang dilaksanakan sesuai atau tidaknya 

dengan yang diacu, perlu diperoleh informasi tentang itu. Sumber-sumber 

infoprmasi yang biasa digunakan oleh manajer dalam mengukur pelaksanaan 

tugas adalah : 

a. Observasi pribadi 

 Memperoleh informasi dari tangan pertama, pengetahuan praktis tentang 

kegiatan dan informasi yang diperoleh tidak disaring oleh orang lain. 

b. Laporan statistik 
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 Laporan statistik semakin banyak dipakai dalam perusahaan, karena 

tersedianya komputer untuk menusun laporan maupun mengolah laporan. 

Dalam laporan statistik ditemui grafik, tabel, menyajikan angka-angka di 

samping penjelasan. 

c. Laporan lisan 

 Laporan ini biasanya diperoleh melalui rapat, konferensi, telepon, 

pembicaraan empat mata. Penyimpanan laporan lisan harus dengan pita 

rekaman. 

d. Laporan tertulis  

 Sama halnya dengan laporan statistik yaiu memakan waktu dan 

selesainya lambat. Karena lebih bersifat formal ada kemungkinan data yang 

masuk adalah data sekunder. Laporan tertulis bisa komrehensif atau mendetail 

tentang banyak aspek yang tidak bisa dilakukan dalam laporan lisan. Laporan 

tertulis bisa di file dan diambil lagi sewaktu bila dipelukan. 

2) Membandingkan pelaksanaan tugas riil dengan standar 

 Pada saat membanding, manajer memusatkan perhatian kepada besaran 

hasil kerja, arah dan ragam kerja yang dibandingkan. 

3) Mengambil tindakan manajerial untuk mengadakan koreksi, terhadap 

penyimpangan atau yang tidak sesuai dengan standar. 

 Bila terjadi penyimpangan antara pelaksanaan dengan rencana kerja, 

manajer perlu melakukan tindakan koreksi. Tindakan koreksi bisa berupa 

mengubah strategi, struktur, sistem imbalan, program latihan, penugasan kerja, 

penggantian pegawai. Ada kalanya manajer harus melakukan tindakan koreksi 
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ditempat, yaitu langsung meluruskan pekerjaan yang telah nyata menyimpang. 

Koreksi yang bersifat dasar menanyakan kenapa terjadi penyimpangan, kemudian 

menyusun cara menghindari penyimpangan untuk masa datang. 

2.1.2.4.2 Bentuk-bentuk pengawasan 

1) Pengawasan pra kerja ( sebelum pengawasan) 

 Sifatnya mengarahkan keadaan yang akan terjadi di masa datang, 

sebagai peringatan untuk tidak dilanggar. Pengawasan bentuk ini memberikan 

patokan kerja dan memandori kerja. Kelemahan pengawasan bentuk ini ialah 

banyak memakan waktu untuk mempersiapkannya dan informasi untuk program 

ini seringkali sulit diperoleh. 

2) Pengawasan semasa kerja 

 Pengawasan pada saat tugas-tugas diselenggarakan, memungkinkan 

manajer melakukan perbaikan ditemapt pada waktu penyimpangan diketahui. 

Perbaikan secara langsung, sebelum penyimpangan terlalu jauh terjadi, yang 

mungkin akan sukar meluruskanya, lebih menguntungkan pengawasan ini ialah 

supervisi langsung. Super visi langsung memungkainkan manajer melakukan 

tindakan lengsung juga. Pemakaian komputer lebih mempercepat perbaikan oleh 

manajer. 

3) Pengawasan pasca kerja (sesudah pekerjaan rampung dikerjakan) 

 Kebanyakan pengawsan berwujud pengawsan jenis ini, yaitu pegawasan 

dilaksanakan sesudah suatu kegiatan atau pekerjaan berlangsung dan malah sudah 

berselang waktu yang lama. Kelemahanya ialah penyimpangan baru diketahui 

setelah pekerjaan seluruhnya selesai, sehingga tidak mungkin diperbaiki lagi. 
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Keuntungan pertama pengawasan jenis ini memberikan informasi sangat lengkap 

bagi manajer dan berguna bagi penilaian keefektifan perencanaan. Itu sangat 

berguna bagi perbaikan perencanaan yang berikutnya dan dipelajari faktor-faktor 

yang menyebabkan penyimpangan terjadi. Keuntungan keduanya adalah 

mendorong motivasi pegawai karena pegawai ingin selalu mengetahui sejauh 

mana mereka berhasil dalam kerja. 

2.1.2.4.3 Sasaran pengawasan 

1) Kepegawaian 

 Manajer menilai pegawai melalui pelaksanaan kerjanya, secara 

sistematis melalui pengukuran keberhasilan dengan kriteria yang dibuat seobjektif 

mungkin. Terlebh dahulu mempersiapkan penghargaan dan sanksi untuk 

diterapkan kepada hasil pengukuran. Penyimpangan atau kesalahan dalam 

pelaksanaan kerja bisa diatasi dengan tindakan korektif atau dengan cara 

meningkatkan disiplin serta keterampilan pegawai. 

2) Keuangan 

 Manajer mementingkan pengawasan keuangan karenaya secara teratur 

dan cermat pengawasan dibidang ini dilakukan. Laporan keuangan secara berkala 

dengan teratur diketahui dan dianalisis oleh pimpinan. 

3) Pelaksanaan kerja 

 Keberhasilan organisasi sebagian besar bergantung kepada kemampuan 

memproduksi barang atau jasa secara efisian dan efektif. Teknik pengawasan 

pelaksanaan kerja dirancang untuk mengukur sejauh mana keefektifan dan 

efisiensi proses tranformasi pelaksanaan. 
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4) Informasi 

 Informasi selalu merupakan sumber dan dasar bagi manajer dalam 

mengambil keputusan dan dalam mengelola perusahaanya. Sistem informasi 

manajemen sangat penting untuk menyediakan data yang betul untukpejabat yang 

memerlukan. 

5) Pelaksanaan organisasi 

 Pengukuran keefektifan pelaksanan tugas perusahaan dapat didekati dari 

berbagai segi seperti produktifitas, efisiensi, laba, semangat kerja pegawai, 

kualitas produksi barang dan jasa, fleksibilitas, stabilitas, dan tingkat kebosanan 

pegawai. 

2.1.2.4.4 Rancangan sistem pengawasan 

 Mutu sistem pengawasan tidak sama, sesuai dengan situasi organisasi 

yang berbeda-beda. Namun dapat digeneralisasikan beberapa karakteristik yang 

dapat diharapkan bisa menjadikan pengawasan efektif (Hamdan Mansoer 

1989:163) yaitu : 

1) Kecermatan 

 Sistem pengawasan yang mengembangkan informasi yang tidak cermat 

dan tidak benar akan menggagalkan manajemen untuk mengatasi 

permasalahan yang uncul. Sistem pengawasan yang akurat akan memberikan 

data yang terpercaya dan menyakinkan. 

2) Tepat waktu 
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 Pengawasan meminta perhatian manajer untuk dapat dilakukan pada 

waktu yang tepat dalam mengatasi satu permaslahan. Sistem pengawasan yang 

baik adalah dapat menyediakan informasi yang benar pada waktu yang tepat. 

3) Ekonomis 

 Sistem pengawasan harus beroperasi secara hemat. Pengawasan 

bertujuan untuk menjaga agar tidak terjadi pemborosan, penyelewengan, maka 

sistem pengawasan sendiri harus ekonomis. 

4) Fleksibel 

 Pengawasan yang efektif harus cukup fleksibel, agar setiap 

permasalahan itu ada jalan keluar dan alternatif-alternatif lain. 

5) Dapat dimengerti 

 Ketidak mengertian dalam sistem pengawasan dapat menimbulkan 

konflik, kesalahan, frustasi, dan kadang-kadang menimbulkan reaksi menantang 

dari sasaran pengawasan. 

6) Kriteria masuk akal 

 Standar pengawasan harus beralasan, logis, tidak mengada-ada, masuk 

akal. Standar dibuat sedemikian rupa agar merangsang dan mendorong orang 

untuk berlomba mencapainya. 

7) Penempatan yang strategis 

 Penempatan ke arah strategis seperti biaya pengawasan dan faktor-faktor 

kunci yang sangat strategis inilah seharusnya pengawasan dikonsentrasikan Atau 

kegiatan yang paling kritis dam produksi, even-even dan pelaksanaan tugas yang 

menjadi landasan keberhasilan produksi. 
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8) Berikan penekanan pada kekhususan 

 Karena tidak semua hal dan aspek bisa terawasi, maka patutlah perhatian 

diberikan kepada hal-hal yang bersifat pengecualian atau khusus. 

9) Kriteria beragam 

 Manajer dan pegawai sesungguhnya sama-sama berkehendak untuk 

mencapai mutu terbaik melalui mutu kerja masing-masing, hanya saja kriteria 

pencapaian kerja yang berhasil itu mungkin berbeda karena sesuai dengan 

pekerjaannya masing-masing. 

10) Tindakan korektif 

 Suatu sistem pengawasan yang efektif tidak saja mampu menemukan  

sebaiknya melaksanakan tugas agar tidak terdapat perbedaan atau penyimpangan 

dari standar. 

 

2.2 Standar Kelayakan Minimal Klub Peserta Super Liga Indonesia 

 Badan Liga Sepakbola Indonesia (BLI) menetapkan standar kelayakan 

minimal sebagai persyaratan bagi klub-klub yang akan berlaga di kompetisi 

Superliga 2008. Beberapa persyaratan yang harus dipenuhi klub di antaranya 

infrastruktur stadion dan status badan hukum klub. Infrastruktur stadion meliputi 

kualitas lapangan, lampu penerangan, bangku penonton, dan ruang ganti serta 

fasilitas lainnya. Khusus untuk infrastruktur stadion, BLI mencatat sekitar delapan 

stadion di daerah yang nilai cukup memenuhi syarat, tapi sebagian besar bukan 

milik klub yang lolos Superliga. Pada akhir Januari atau awal Februari, BLI 

mengeluarkan dua aturan, yakni manual liga dan manual lisensi klub. Manual liga 



33 

 

berkaitan dengan aturan kompetisi, sementara manual lisensi menyangkut 

persyaratan yang harus dipenuhi klub untuk berlaga di Superliga. 

 Klub peserta Superliga harus merupakan klub profesional sesuai ketentuan 

FIFA dan AFC. Konsekuensinya, klub peserta tidak boleh bergantung pada 

sumbangan pihak ketiga, termasuk APBD daerah. BLI juga mengharuskan pelatih 

yang menangani tim-tim peserta Superliga harus berlisensi A. Meski demikian 

akhirnya BLI memberi toleransi yang memperbolehkan pelatih berlisensi B boleh 

membesut tim Superliga dengan durasi masa kepelatihan hanya semusim. Semua 

persyaratan standar kelayakan itu, katanya, diberlakukan untuk meningkatkan 

kualitas kompetisi sesuai yang ditetapkan AFC. 

 Kewajiban mendaftar dari klub peserta Liga Super untuk memperoleh 

lisensi dari BLI (yang mengacu pada AFC) adapun lisensi itu diantaranya adalah : 

1) Pembinaan pemain muda (sporting) memiliki tim junior atau tim U-21. 

2) Infrastruktur kualitas lapangan yang rata, rumput yg baik, drainase baik dan 

kekerasan permukanaan lapangan yang ideal, lampu minimal 1200 lux, safety 

dan security, pagar pengaman, pintu leluasa, pintu bahaya/darurat, ruang 

hospitally, ruang pers, ruang wasit, ruang VIP, tribun pres. 

3) Personal dan administrasi, memiliki pelatih berlisensi A, memilki dokter tim, 

memiliki security officer, media officer dan finance officer. klub diwajibkan 

memiliki satu alamat email resmi, nomor fax dan nomor telpon sekretariat 

resmi.  

4) Finansial atau keuangan klub harus diaudit, memiliki kemampuan dalam 

membiayai klub selama kompetisi. 
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5) Legal, klub harus berbadan hukum (sebaiknya berbentuk PT). Hal ini untuk 

menjamin klub memiliki status hukum yang jelas dan lengkap dengan 

berpedoman kepada hukum nasional dan statute PSSI. Dengan kepastian 

hukum maka dengan sendirinya mampu manjamin pengelolaan bisnis dan 

financial klub. 

  Ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Manual-A ini, berisi hal-hal yang 

harus dipenuhi oleh Klub sebagai syarat sah KLUB sebagai Peserta kompetisi ( 

Badan Liga Indonesia 2005 ) adalah sebagai berikut : 

1) Aspek Legal dan Data Klub Lainnya 

(1) Setiap klub peserta Kompetisi diwajibkan berbadan hukum, dibuktikan 

dengan kelengkapan dokumen-dokumen sebagai berikut :  

a.     Akta Pendirian beserta perubahan-perubahannya 

b.     Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Klub 

c.      Struktur Kepengurusan Klub 

(2)  Klub wajib memiliki dan/ atau menetapkan beberapa hal dibawah ini, dan 

menyerahkan data-data tersebut kepada BLI yaitu : 

a.     Nama Klub 

b.     Alamat 

c.      Home-base & Home-ground 

d.     Nomor rekening resmi klub 

e.     Lain-lain sesuai kebutuhan.  

2) Kepatuhan Terhadap Peraturan 

 Setiap klub diwajibkan untuk mematuhi peraturan-peraturan berikut :  
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a. Pedoman Dasar PSSI 

b. Peraturan-peraturan PSSI yang terkait dengan Kompetisi 

c. Manual Liga Indonesia 2007 

3) Manajemen Klub 

 Klub diwajibkan memiliki tenaga profesional yang bekerja penuh waktu 

dan/ atau unit kerja yang sekurang-kurangnya terdiri atas : 

a. Manajemen Tim (Senior: Non-Amatir)  

b. Panitia Pelaksanan (PANPEL) Penyelenggaraan Pertandingan; 

c. Finance Officer  

d. Security Officer  

e. Media Officer  

f. Staf / tenaga administrasi 

4) Manajemen Tim 

 Manajemen tim, sekurang-kurangnya terdiri dari: 

a. Manajer 

b. Sekretaris; 

c. Pelatih Kepala, dengan sertifikat kepelatihan: 

c-1.      A-License untuk Pelatih Asing, dan 

c-2.      C-License untuk Pelatih Lokal. 

d. Asisten Pelatih (Fisik, Teknik, dan Penjaga gawang); 

e. Dokter 

f. Fisioterapis  &/ Masseur 

g. Psikolog 
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h. Pembantu Umum  

BLI dapat melakukan, kursus, workshop dan/atau kegiatan sejenis yang 

wajib diikuti oleh beberapa Manajer/Pelatih/lainnya dari KLUB, untuk 

kepentingan standarisasi (minimal) bagi komponen manajemen tim.  

5) Panitia Pelaksana (PANPEL) Penyelenggara Pertandingan 

a. Klub wajib membetuk PANPEL, yang bertugas dalam 

penyelenggaraan pertandingan; 

b. PANPEL bertanggung jawab kepada KLUB; 

c. PANPEL melaksanakan tugas berdasarkan standard Penyelanggaraan 

Pertandingan BLI;  

d. Ketentuan lebih lanjut tentang PANPEL dan Penyenggaraan 

pertandingan diatur dalam Manual-C. 

e. BLI dapat melakukan, kursus, workshop dan/atau kegiatan sejenis 

yang wajib diikuti oleh PANPEL KLUB, untuk kepentingan 

standarisasi Panpel.  

6) Infrastuktur 

 Klub diwajibkan memiliki dan/atau mendapatkan kuasa untuk 

menggunakan infrastruktur dibawah ini, secara permanen selama musim 

kompetisi berjalan, yaitu: 

a. Stadion 

b. Sekretariat 

c. Lapangan Latihan 

d. Tempat Tinggal/Akomodasi Pemain 
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e. Fitness Center 

f. Klinik/Rumah Sakit Rujukan 

7) Finansial 

 Ketentuan ini mempunya keterkaitan dengan persyaratan Klub peserta 

Liga Super 2008, yang diatur dalam MANUAL LIGA SUPER 2008.  

8) Komersial 

 Klub Dilarang  memiliki sponsor yang sejenis (pesaing) dengan sponsor 

resmi Kompetisi.  

9) Teknik (sporting) 

 Klub wajib memiliki Tim Yunior, sebagaimana ditetapkan oleh PSSI.  

 

2.3 Persatuan Sepakbola Indonesia Jepara (PERSIJAP) 

2.3.1 Sejarah Persijap 

 Sebelum berkiprah dalam kancah persepakbolaan nasional seperti 

sekarang ini, persijap telah mengarungi perjalanan dalam rentang waktu yang 

cukup panjang. Dengan kata lain sepakbola di Jepara mempunyai catatan sejarah 

yang cukup panjang. Pada paruh waktu sekitar tahun 1930-an, di Jepara lahir dua 

klub sepakbola bentukan Belanda. Yaitu Y.V.C. (Yapara Voedbal Club) dan 

Alsides. Dengan demikian cikal bakal sepak bola di Jepara sudah berakar sejak 

penjajahan Belanda. Sepak bola di Jepara pada kurun waktu itu dalam waktu 

singkat sudah bisa menjadi olah raga rakyat. Di setiap pelosok desa sepak bola 

sudah dimainkan. Namun setelah Belanda kalah dan bangsa Indonesia di jajah 

Jepang, dua klub tersebut akhirnya bubar. 
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Tetapi terbukti kemudian, sebagai olah raga rakyat, sepak bola terus 

berkembang. Melihat perkembangan sepakbola di Jepara, Bupati Jepara waktu itu, 

Syahlan Ridwan (1954) berkeinginan membentuk sebuah kesebelasan milik 

Kabupaten Jepara. Ide ini dilandasi dengan semakin banyaknya klub-klub yang 

tumbuh. Tahun itu kemudian dicatat sebagai tahun berdirinya Persijap Jepara, 

tepatnya pada tanggal 11 April 1954. 

Seiring dengan perjalanan serta kiprah persijap di jagat persepakbolaan 

nasional, juga memunculkan beberapa nama yang menjadi populer, bahkan 

melegenda. Diantaranya adalah Kamal Junaidi, yang meninggal karena tersambar 

petir, dalam laga final Piala Makutarama yang digelar di Salatiga pada tanggal 28 

Agustus 1973 melawan kesebalasan dari Persipa Pati. Nama Kamal Junaidi 

kemudian diabadikan sebagai nama stadion sepak bola, yang menjadi kebanggan 

warga masyarakat Jepara. Beberapa pemain sepakbola dari Jepara juga pernah 

memperkuat timnas. Diantaranya adalah Haryanto yang menjadi kiper andalan 

timnas pada tahun 1979. Setelahnya juga ada nama Siswadi Gancis yang menjadi 

kiper PSSI Garuda pada tahun 80-an. Generasi setelahnya pada tahun 2000-an 

juga ada nama Solekan, dan Warsidi. Sehingga tidak berlebihan kalau Jepara, 

yang nota bene merupakan kota kecil, menjadi barometer sepak bola di Jawa 

Tengah. Bahkan dalam perkembangannya sekarang, bisa melampaui PSIS 

Semarang dan Persis Solo, yang mempunyai nama lebih besar dan dana yang juga 

lebih besar. Hal ini terkait dengan keberhasilan Persijap berhasil lolos ke Liga 

Super PSSI 2008.    
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Home base Persijap terletak di Jl. Mangunsarkoro Jepara, sedangkan home 

ground-nya akan menempati stadion yang baru, yaitu Stadion Gelora Bumi 

Kartini (GBK). Stadion GBK menjadi stadion yang baru bagi Persijap, karena 

stadion Kamal Junaidi tidak lagi memenuhi syarat untuk dipakai bertanding dalam 

ajang  Superliga tahun 2008.  Stadion (GBK) mempunyai daya tampung sekitar 

20.000 penonton, dengan kapasitas tribun tertutup sebanyak 7000 orang dan 

tribun terbuka 13.000 orang penonton. Hampir setiap kali pertandingan home 

(kandang), stadion di Jepara dipenuhi oleh penonton/supporter setia 

Persijap.Sementara ini supporter Persijap yang berjumlah sekitar 10.000 orang 

terbagi dalam 2 (dua) kelompok, yaitu Jetman (Jepara Tifosi Mania) dan 

Banaspati.  

2.3.2 Manajemen Persijap Super Liga tahun 2008 / 2009 

1. Manajer   : EDY SUJATMIKO. S.Sos. MM. MH 

2. Asisten Manager I  : Ir. SHOLIH. MM 

3. Asisten Manager II  : YOSO SUWARNO, SH 

4. Asisten Manager III  : SUNARTO, SH 

5. Asisten Manager IV  : A. JULI SUSANTO, SH. Msi 

6. Sekretaris   : EDDY BASUKI W. SH. Msi  

Wakil Sekretaris  : NUR JAMIL 

7. Bendahara   : SUKO SANTOSO  

Wakil Bendahara  : SOLIKHIN KUSWANTO, SE 

8. Seksi Kesehatan  : dr. NUR KUKUH. M. Kes 

9. Seksi Keamanan  : BUDI ADI, SH. MH 

10. Seksi Humas   : ARIF DARMAWAN. S.Sos 

11. Seksi Usaha   : - H. SUTIKNO  

                             - Drs. ZAINUR ROHMAN 
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2.3.3 Kegiatan Utama Persijap 

Seperti tim-tim sepak bola professional lainya, kegiatan utama yang 

dilakukan Persijap saat ini adalah menjalankan pertandingan di Super Liga 

Indonesia sesuai jadwal dan pada saat yang hampir bersamaan Persijap juga harus 

melakukan pertandingan di kompetisi Copa Dji Sam Soe yang pesertanya 

merupakan klub-klub dari tiga divisi liga di Indonesia dan saat ini Persijap lolos 

ke babak 8 besar Copa dan di Super Liga di jajaran 10 besar klasmennya. Di luar 

kesibukanya melakukan pertandingan baik di kandang maupun tandang ke klub 

lain yang ada di Jawa maupun luar Jawa Persijap juga tetap menjalankan latihan 

rutin sebagai cara untuk menjaga kondisi fisik dan kesegaran dari para pemainya.  

  

2.3.4 Keikutsertaan pada Super Liga 

 Keikutsertaan Persijap dalam Super Liga Indonesia sendiri ini tidak lepas 

dari masalah demi masalah, dan segala hambatan yang menyelimuti organisasi-

organisasi sepak bola di Indonesia. Dengan anggaran yang minimal dan pada saat 

Badan Liga Indonesia menyerukan bahwa suatu klub di Super Liga harus berdiri 

di suatu perseroan dan tidak lagi menggantungkan pada APBD daerah setempat, 

maka manajemen dari Persijap membentuklah PT. Laskar Kalinyamat yang 

nantinya dijadikan sebagai landasan dari Persijap Jepara dalam melanjutkan 

kompetisi Super Liga Indonesia. Dengan anggaran yang cukup, dan peringkat 



41 

 

sembilan pada Liga Divisi Utama Indonesia tahun 2007 maka dipastikan Persijap 

dapat mengikuti kompetisi Super Liga Indonesia 2008/2009. 

2.3.5 Hasil dari pertandingan Persijap selama kompetisi Super Liga Indonesia 

tahun 2008 / 2009 

 1. Pada putaran pertama 

  Menurut M. Junaidi selaku pelatih dari Persijap Liga Super bahwa pada 

putaran pertama Persijap sangat bagus hasilnya, ini dikarenakan semangat pemain 

dan tingkat kelelahannya masih belum terasa. Dilihat dari sisi manajemenya 

ketersediaan dana yang cukup membuat perjalanan kompetisi pada putaran 

pertama berjalan sesuai yang diharapkan.  

 Berikut adalah rekapitulasi hasil pertandingan Persijap Super Liga dalam 

Kompetisi Indonesian Super League tahun 2008 / 2009 putaran pertama. 
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Tabel 1  

Rekapitulasi Hasil Pertandingan Persijap Jepara Super Liga Putaran Pertama 

NO HARI TANGGAL ANTARA TEMPAT SCOR NILAI 

1 Minggu 13-7-2008 Persijap Vs Persik Jepara 2-0 3 

2 Sabtu 19-7-2008 Persijap Vs Arema Jepara 1-2 0 

3 Sabtu 26-7-2008 Persela Vs Persijap Lamongan 1-0 0 

4 Sabtu 2-11-2008 Persija Vs Persijap Jakarta 3-1 0 

5 Selasa 5-8-2008 Persijap Vs PKT Jepara 1-0 3 

6 Minggu 10-8-2008 Persijap Vs Persiba Jepara 5-1 3 

7 Jum’at 15-8-2008 Persipura Vs Persijap Jayapura 1-1 1 

8 Jum’at 18-8-2008 Persiwa Vs Persijap Wamena 1-0 0 

9 Minggu 14-9-2008 Persijap Vs Persita Jepara 2-0 3 

10 Sabtu 6-10-2008 Persijap Vs Deltras Jepara 2-1 3 

11 Jum’at 9-10-2008 Persijap Vs PSM Jepara 3-1 3 

12 Selasa 13-10-2008 Sriwijaya Vs Persijap Palembang 2-0 0 

13 Minggu 17-10-2008 PSMS Vs Persijap Semarang 1-2 3 

14 Minggu 16-11-2008 Persijap Vs PSIS Jepara 1-0 3 

15 Jum’at 21-11-2008 Persijap Vs Pelita Jaya Jepara 1-0 3 

16 Jum’at 28-11-2008 Persib Vs Persijap Bandung 0-0 1 

17 Senin 1-12-2008 Persitara vs Persijap Jakarta 2-0 0 

Sumber : Arsip Hasil Pertandingan Persijap Super Liga tahun 2008/2009 

 

 2. Pada putaran kedua 

 Berikut adalah rekapitulasi hasil pertandingan Persijap Super Liga dalam 

Kompetisi Indonesian Super League tahun 2008 / 2009 putaran kedua. 
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Tabel 2 
Rekapitulasi Hasil Pertandingan Persijap Jepara Super Liga Putaran Pertama 

NO HARI TANGGAL ANTARA TEMPAT SCOR NILAI

1 Sabtu 24-01-2009 Persijap Vs Persitara Jepara 3-1 3

2 Minggu 01-02-2009 PSM Vs Persijap Makasar 0-0 1

3 Sabtu 07-02-2009 Deltras Vs Persijap Sidoarjo 0-1 3

4 Minggu 05-03-2009 PSIS Vs Persijap Semarang 2-0 0

5 Sabtu 21-02-2009 
Pelita Jaya Vs 

Persijap 
Kab. Bandung 1-1 1 

6 Senin 02-03-2009 Persijap Vs PSMS Jepara 2-2 1

7 Kamis 05-03-2009 Persijap Vs Sriwijaya Jepara 2-2 1

8 Minggu 17-04-2009 Persita Vs Persijap Bandung 2-0 3

9 Sabtu 23-03-2009 Persijap Vs Persib Jepara 2-3 0

10 Sabtu 02-05-2009 Persijap Vs Persipura Jepara 2-4 0

11 Jum’at 30-04-2009 Persijap Vs Persiwa Jepara 0-0 1

12 Selasa 12-05-2009 Persiba Vs Persijap Balikpapan 1-0 0

13 Sabtu 16-05-2009 PKT Vs Persijap Bontang 2-1 0

14 Kamis 21-05-2009 Persijap Vs Persija Jepara 1-1 1

15 Minggu 18-03-2009 Persijap Vs Persela Jepara 3-1 3

16 Sabtu 25-02-2009 Persik Vs Persijap Kediri 1-1 1

17 Sabtu 16-04-2009 Arema vs Persijap Malang 3-1 0
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Metode Penelitian 

 Metode penelitian yang digunakan ditetapkan berdasar pada tujuan 

penelitian yang diharapkan. Metode adalah cara atau prosedur yang digunakan 

untuk memecahkan masalah penelitian. Sesuai dengan permasalahan dan 

tujuan penelitian ini metode yang digunakan adalah metode diskriptif.  

Hadari Nawawi dan Martin Hadari ( 1991 : 67 ) menyatakan bahwa : “ 

Penelitian Diskriptif dapat diartikan sebagi prosedur atau cara memecahkan 

masalah penelitian dengan memeaparkan obyek penelitian atau yang diteliti ( 

seseorang, lembaga, perusahaan, masyarakat, dan lain-lain ) sebagai adanya 

berdasarkan fakta-fakta aktual pada saat sekarang. Data yang mula-mula 

terkumpul, disusun, dijelaskan kemudian dianalisis. Data yang pada umumnya 

merupakan informasi mengenai keadaan sebagaimana adanya sumber data, 

dalam hubunganya dengan masalah yang diselidiki. Oleh karena itu biasanya 

pada waktu permulaan akan mengumpulkan data, masalah yang dirumuskan 

masih bersifat umum. Dalam proses penelitian berlangsung masalah itu 

dipertajam. 
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3.2 Subyek Penelitian 

 Subyek penelitian ini adalah pengurus klub terdiri dari ketua umum klub, 

manajer, sekretaris, koordinator kesekretariatan, seksi humas klub Persatuan 

Sepakbola Indonesia Jepara tahun 2008/2009.   

 

3.3 Variabel Penelitian 

 Dalam penelitian ini variabel yang akan dibahas yaitu mengenai fungsi-

fungsi manajemen (perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan 

) yang ada di dalam manajemen klub Persatuan Sepakbola Indonesia Jepara. 

 

3.4 Sumber Data 

 Sebagai sumber data dalam penelitian ini berdasarkan data yang ada pada 

Persatuan Sepakbola Indonesia Jepara ( PERSIJAP ), baik yang berupa 

dokumen-dokumen, wawancara, sarana dan prasarana serta fasilitas yang 

digunakan dan dari media-media ( majalah, internet dan buku ). 

       

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

 Untuk dapat mengumpulkan data yang sesuai dengan tujuan penelitian 

terlebih dahulu  memilih teknik pengumpulan data yang tepat. Menurut 

Lofland dalam Lexy J. Moleong ( 2007:157 ) Sumber utama dalam penelitian 

kualitatif ialah kata-kata, dan tindakan selebihnya ialah data tambahan seperti 

dokumen dan lain-lain. 

 Adapun teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 
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3.5.1 Observasi 

 Observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Data yang terkumpul 

merupakan fakta mengenai dunia nyata yang diperoleh melalui observasi. 

Usaha pengamatan atau observasi yang cermat, dapat dianggap sebagai salah 

satu cara penelitian ilmiah yang paling sesuai bagi para ilmuan bidang ilmu-

ilmu sosial. Observasi dapat dilakukan pada tempat yang berhubungan dengan 

aspek manajerial pada kesebelasan PERSIJAP Jepara, data tersebut berupa 

tempat yakni kantor dan kesekretariatan, tempat latihan, sarana dan prasarana 

PERSIJAP Jepara. 

3.5.2 Wawancara 

 Untuk melakukan wawancara dengan responden, pewawancara terlebih 

dahulu harus membuat daftar pertanyaan pembimbing yang dapat membuat 

wawancara menjadi lancer dan mengarah pada tujuan penelitian. 

3.5.3 Dokumen 

 Memeriksa dokumen-dokumen yang ada dan dapat 

dipertanggungjawabkan sehingga memperkuat dan melengkapi data yang telah 

diperoleh dari hasil observasi dan wawancara. Menurut Hadari Nawawi dan 

Martin Hadari ( 1991 : 169 ) Dokumen adalah peninggalan tertulis mengenai 

berbagai kegiatan atau kejadian yang dari segi relative belum terlalu lama. 

Dokumen yang digunakan sebagai alat penelitian berupa hasil raport, majalah, 

bulletin dan bahan-bahan informasi yang lain dihasilkan oleh suatu lembaga 

sosial dan sebagainya. Adapun dokumen yang berkaitan dengan kesebelasan 
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PERSIJAP yang diperoleh melalui arsip, berupa AD/RT, laporan, sejarah, 

organisasi, proses, dan pembinaan. 

 

3.6 Teknik Analisis Data 

 Analisis merupakan bagian yang sangat penting dalam penelitian, karena 

ananlisis data dapat memberi arti atau makna yang berguna dalam 

memecahkan masalah penelitian. Dari data yang diperoleh kemudian 

dianalisis. Analisis data menurut Patton dalam Lexy J. Moleong ( 2007 : 280 ) 

adalah proses mengatur urutan data,mengorganisasikanya ke dalam suatu pola, 

kategori dan satuan uraian dasar. 

  Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke 

dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema 

dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data 

(Moleong 2007: 280). Setelah data yang diversifikasi, selanjutnya hasil 

analisis data dipaparkan secara diskriptif, yaitu penyajian data dengan 

mempergunakan kata-kata, uraian dan perkiraan secara verbal. 

 Pada penelitian ini analisis dilaksanakan selama pelaksanakan 

pengumpulan data dengan cara memilah dan menggabungkan kategori atau 

kelompok. Data yang berkaitan dengan sejarah, peraturan, kebiasaan hidup 

dilingkungan PERSIJAP, proses manajemen, dan proses pembinaan prestasi 

akan digabungkan atau dikelompokan sesuai dengan kategori masing-masing.  

 Analisis data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan triangulasi 

data (Eri Pratiknyo Dwikusworo dan Erni Suharni 2008:56) yaitu 1) metode, 
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dengan menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi, 2) sumber / 

informan adalah ketua umum, manajer, sekretaris, seksi humas dan 

coordinator kesekretariatan, 3) peneliti, dalam penelitian ini peneliti sebagai 

pengamat langsung di lapangan dan sebagai pewawancara, 4) teori 

manajemen, fungsi-fungsi manajemen, standar kelayakan minimal klub 

peserta Super Liga Indonesia tahun 2008. 

 Adapun tahap-tahap yang dilakukan dalam analisis kualitatif ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Reduksi data 

Reduksi yaitu proses pemilihan pemusatan perhatian pada 

penyederhanaan, pengabstrakan dan tranformasi data kasar yang muncul dari 

catatan tertulis di lapangan. 

2. Penyajian data 

Penyajian Data adalah menyusun sekumpulan informasi yang memeberi 

kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. 

Penyajian-penyajian data yang dirancang guna menggabungkan informasi 

yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah diraih. 

3.  Penarikan kesimpulan 

Penarikan kesimpulan adalah kegiatan mencari arti, mencatat keteraturan, 

pola-pola penjelasan, alur sebab akibat dan proposisi. Kesimpulan juga 

diverifikasikan selama penellitian berlangsung. Verifikasi adalah penarikan 

kembali yang melintas dalam pikiran penganalisis selama penyimpulan, suatu 

tinjauan ulang pada catatan-catatan lapangan, dan meminta responden yang 
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telah dijaring datanya untuk membaca kesimpulan yang telah disimpulkan 

oleh peneliti. Maka makna-makna yang muncul sebagai kesimpulan data teruji 

kebenaranya, kekokohanya dan kecocokanya. 

Proses penyimpulan bisa dilakukan secara bertahap, misalnya tahap 

pertama diberikan kesimpulan, tahap kedua juga dilakukan kesimpulan, 

demikian pula tahap ketiga dan akhirnya secara keseluruhan disimpulkan. 

Reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan / verifikasi sebagai 

suatu yang jalin menjalin pada sebelum, selama dan sesudah pengumpulan 

data. Tiga alur kegiatan ananlisis data tersebut merupakan proses siklus yang 

integratif.     
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Penelitian 

4.1.1 Deskriptif Klub Persatuan Sepak Bola Indonesia Jepara 

 Penelitian ini dilakukan pada klub Persatuan Sepak Bola Indonesia Jepara, 

berdasarkan hasil pengumpulan data yang dilakukan, maka manajemen Persatuan 

Sepak Bola Indonesia Jepara dapat dideskripsikan sebagai berikut : 

4.1.1.1 Sejarah singkat berdirinya Klub Persatuan Sepak Bola Indonesia Jepara 

Sebelum berkiprah dalam kancah persepakbolaan nasional seperti 

sekarang ini, persijap telah mengarungi perjalanan dalam rentang waktu yang 

cukup panjang. Dengan kata lain sepakbola di Jepara mempunyai catatan sejarah 

yang cukup panjang. Pada paruh waktu sekitar tahun 1930-an, di Jepara lahir dua 

klub sepakbola bentukan Belanda. Yaitu Y.V.C. (Yapara Voedbal Club) dan 

Alsides. Dengan demikian cikal bakal sepak bola di Jepara sudah berakar sejak 

penjajahan Belanda. Sepak bola di Jepara pada kurun waktu itu dalam waktu 

singkat sudah bisa menjadi olah raga rakyat. Di setiap pelosok desa sepak bola 

sudah dimainkan. Namun setelah Belanda kalah dan bangsa Indonesia di jajah 

Jepang, dua klub tersebut akhirnya bubar. 

Tetapi terbukti kemudian, sebagai olah raga rakyat, sepak bola terus 

berkembang. Melihat perkembangan sepakbola di Jepara, Bupati Jepara waktu itu, 

Syahlan Ridwan (1954) berkeinginan membentuk sebuah kesebelasan milik 

Kabupaten Jepara. Ide ini dilandasi dengan semakin banyaknya klub-klub yang 
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tumbuh. Tahun itu kemudian dicatat sebagai tahun berdirinya Persijap Jepara, 

tepatnya pada tanggal 11 April 1954. 

Seiring dengan perjalanan serta kiprah persijap di jagat persepakbolaan 

nasional, juga memunculkan beberapa nama yang menjadi populer, bahkan 

melegenda. Diantaranya adalah Kamal Junaidi, yang meninggal karena tersambar 

petir, dalam laga final Piala Makutarama yang digelar di Salatiga pada tanggal 28 

Agustus 1973 melawan kesebalasan dari Persipa Pati.  

Nama Kamal Junaidi kemudian diabadikan sebagai nama stadion sepak 

bola, yang menjadi kebanggan warga masyarakat Jepara. Beberapa pemain 

sepakbola dari Jepara juga pernah memperkuat timnas. Diantaranya adalah 

Haryanto yang menjadi kiper andalan timnas pada tahun 1979. Setelahnya juga 

ada nama Siswadi Gancis yang menjadi kiper PSSI Garuda pada tahun 80-an. 

Generasi setelahnya pada tahun 2000-an juga ada nama Solekan, dan Warsidi. 

Sehingga tidak berlebihan kalau Jepara, yang nota bene merupakan kota kecil, 

menjadi barometer sepak bola di Jawa Tengah. 

Dalam perkembangannya sekarang, bisa melampaui PSIS Semarang dan 

Persis Solo, yang mempunyai nama lebih besar dan dana yang juga lebih besar. 

Hal ini terkait dengan keberhasilan Persijap berhasil lolos ke Liga Super PSSI 

2008. Sedangkan kedua tim lainnya dari Jawa Tengah tersebut tetap bertahan di 

Divisi Utama. 

Home base Persijap terletak di Jl. Mangunsarkoro Jepara, sedangkan home 

ground-nya akan menempati stadion yang baru, yaitu Stadion Gelora Bumi 

Kartini (GBK). Stadion GBK menjadi stadion yang baru bagi Persijap, karena 
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stadion Kamal Junaidi tidak lagi memenuhi syarat untuk dipakai bertanding dalam 

ajang  Superlig a tahun 2008.  Stadion GBK mempunyai daya tampung sekitar 

20.000 penonton, dengan kapasitas tribun tertutup sebanyak 7000 orang dan 

tribun terbuka 13.000 orang penonton. Hampir setiap kali pertandingan home 

(kandang), stadion di Jepara dipenuhi oleh penonton/supporter setia Persijap.  

4.1.1.2 Manajemen Persatuan Sepak Bola Indonesia Jepara Super Liga 

  Manajemen Persatuan Sepak Bola Indonesia Jepara pada Super Liga dan 

Persijap U-21 Kompetisi PSSI Tahun 2008 : 

1) Manajer   : Edy Sujatmiko. S.SOS. MM. MH 

2) Asisten Manager I  : Ir. Sholih. MM 

3) Asisten Manager II : Yoso Suwarno, SH 

4) Asisten Manager III : Sunarto, SH 

5) Asisten Manager IV : A. Juli Susanto, SH. Msi 

6) Sekretaris   : Eddy Basuki W. SH. Msi 

      Nur Jamil 

7)  Bendahara   : Suko Santoso 

      Solikhin Kuswanto, SE 

8)  Seksi Kesehatan  : dr. Nur Kukuh. M. Kes 

9)  Seksi Keamanan  : Budi Adi, SH. MH 

10)Seksi Humas  : Arif Darmawan. S.Sos 

11)SeksiUsaha : H. Sutikno 

     Drs. Zainur Rohman 

  Official Tim Persijap Super Liga Indonesia kompetisi tahun 2008 / 2009 : 
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1) Manajer   : Edy Sujatmiko, S. Sos, MM, MH. 

2) Sekretaris   : Nur Jamil 

3) Pelatih Kepala   : Junaidi (Lisensi A) 

4) Asisten Pelatih   

  a. Asisten Pelatih Fisik    : Darmo Widodo (Lisensi C) 

  b. Asisten Pelatih Penjaga Gawang : Arifyanto (Lisensi B) 

5) Dokter   : 1. dr. Nur Kukuh, M. Kes 

       2. dr. H. Fahrudin 

6) Fisioterapis & Masseur   : dr. H. RB Prasojo 

7) Pembantu Umum   :  1. Setyo Rokhmad 

        2. Mastukhan 

        3. Lasito 

4.1.1.3 Program Kerja 

  Program kerja manajemen Persijap dalam kompetisi Super Liga 

Indonesia tahun 2008 / 2009 adalah sebagai berikut : 

(1) Mempersiapkan, membentuk dan membina tim sesuai dengan tugas masing-

masing. 

(2) Mengikuti kompetisi yang diselenggarakan oleh PSSI sesuai dengan jenjang 

yang telah ditetapkan. 

(3) Mengikuti turnamen-turnamen sesuai dengan kebutuhan tim. 

(4) Penunjukan penyedia jasa makanan untuk pemain dan pelatih selam 

kompetisi berlangsung. 
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(5) Pembentukan tim seleksi penerimaan pemain Persijap Jepara untuk 

kompetisi Liga Super Indonesia dan Copa dji Sam Soe tahun 2008 / 2009. 

Berdasarkan keputusan rapat tanggal 7 Maret 2008 terbentuklah tim seleksi 

penerimaan pemain Persijap yaitu : 

a. Ketua     : Edy Sujatmiko, S.Sos, MM, MH.  

b. Sekretaris    : Nur Jamil 

c. Anggota     : 1. A. Juli Susanto, SH, M. Si 

        2. Junaidi 

        3. Punto Wiyono 

        4. Arif Yanto 

(6) Pembentukan tim negosiasi harga pemain dan pelatih Persijap Jepara untuk 

kompetisi Liga Super Indonesia tahun 2008 / 2009. Berdasarkan keputusan 

rapat manajemen persijap Jepara pada tanggal 10 April 2008, maka tim 

negosiasi adalaha sebagai berikut : 

   a. Ketua    : A. Juli Susanto, SH, M. Si 

   b. Sekretaris    : Nur Jamil 

   c. Anggota    : 1. Yoso Suwarno 

      2. Dr. Nur Kukuh 

      3. Solikhin Kuswanto 

      4. H. Sutikno 

      5. Drs. Zaenur Rohman 

(7) Pengangkatan karyawan sekretariat Persijap Jepara 
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(8) Penunjukan saudara Junaidi sebagai pelatih kepala Persijap Jepara dalam 

kompetisi Super Liga Indonesia dan Copa Dji Sam Soe 2008 / 2009. 

(9) Penunjukan saudara Punto Wiyono dan Arif Yanto sebagai asisten pelatih. 

(10) Penentuan jadwal jam kerja karyawan sekretariat Persijap Jepara yaitu 

sebagai berikut : 

a. Hari senin – kamis  : Pukul 07.00 – 14.00 WIB 

b. Hari Jum’at   : Pukul 07.30 – 11.00 WIB 

c. Hari Sabtu   : Pukul 07.00 – 13.00 WIB 

(11) Penunjukan perwakilan klub Persijap dalam menghadapi kompetisi Super 

Liga Indonesia tahun 2008 / 2009. Berdasarkan hasil rapat pengurus tanggal 

26 dan 29 Februari 2008 di putuskan : 

a. Kuasa Hukum merangkap aspek legal : T. Koes Harjono, S,Sos,SH, 

MH 

b. Aspek infra struktur : Edy Sujatmiko, S.Sos, MM, 

MH 

c. Aspek Sporting : Suko Santoso, ST 

d. Aspek Keuangan : Yoso Suwarno, SH  

4.1.1.4 Sarana dan Prasarana 

 Prasarana dan sarana yang dimiliki Persatuan Sepak Bola Indonesia Jepara 

dapat dikelompokan menjadi 2 yaitu : 

1)   Prasarana dan Sarana Organisasi 

Prasarana dan sarana penunjang jalanya organisasi di Persatuan Sepak Bola 

Indonesia Jepara meliputi : 
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a) Kesekretariatan dan perlengkapanya meliputi : 

1) Almari arsip   : jumlah 3 buah dalam kondisi baik 

2) Seperangkat meja dan kursi  : jumlah 4 pasang dalam kondisi baik 

3) Meja dan kursi   : jumlah 4 pasang dalam kondisi baik 

4) Komputer   : jumlah 1 buah dalam kondisi baik 

5) Telfon   : jumlah 1 buah dalam kondisi baik 

6) Televisi   : jumlah 1 buah dalam kondisi baik 

7) Kipas Angin   : jumlah 2 buah dalam kondisi baik 

8) Papan Ganti Pemain   : jumlah 1 buah dalam kondisi baik 

9) Air Conditioner (AC)   : jumlah 1 buah dalam kondisi baik 

10) Ruang tamu 

11) Ruang rapat 

b) Perlengkapan Administrasi 

   (1)  Buku Agenda 

   (2)  Buku-buku Presensi Rapat dan Latihan 

   (3)  Buku-buku Pelatihan  

c) Sarana penunjang seperti peralatan kesehatan (P3K) 

2) Prasarana Sepak Bola 

(1)  Lapangan sepak bola  : 2 lapangan, satu kurang terawat dan 

satu sangat terawat yang sampai 

saat ini hak miliknya masih 

Pemkab Jepara. 

(2)  Bola Latihan dan Pertandingan : jumlah 50 buah dalam kondisi baik 
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(3)  Rompi latihan  : 24  buah dalam keadaan baik 

(4)  Kaos Tim  : 2 stel dalam keadaan baik 

(5)  Mess pemain sepakbola : 1 mess dengan jumlah kamar 12 

buah, dalam keadaan baik 

(6)  Transportasi pemain   : 1 bus dalam kondisi baik, 1 mobil 

dinas dan 4 motor untuk pemain 

 

 

4.1.1.5 Dana 

 Sebuah organisasi tidak akan berjalan dengan baik sesuai rencana atau 

program yang ada apabila tidak mempunyai dana yang memadai atau cukup, 

karena tanpa dana semua akan  berjalan tidak lancer dan tersendat-sendat. 

1)  Sumber dana 

Dalam kompetisi Super Liga Indonesia Persatuan Sepak Bola Indonesia 

Jepara menganggarkan 15,4 miliar rupiah untuk pemenuhan kebutuhan 

oraganisasi di Persatuan Sepak Bola Indonesia Jepara diperoleh dari : 

Tabel 3 
Rincian Sumber Dana 
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NO SUMBER DANA JUMLAH
1 Sisa kompetisi tahun 2008 7,286,180
2 Subsidi BLI tahun 2007 150,000,000
3 Siaran langsung dari TV 140,000,000
4 Subsidi dari Copa Dji Sam Soe 320,000,000
5 Bank Jateng 339,500,000
6 Bank Jepara Artha 48,000,000
7 Tiket Terusan dari Dinas/Instansi

a. Tiket Terusan dari Dinas/instansi 81,145,000
b. Tiket terusan VVIP 162,500,000

8 Hibah dari KONI tahun 2008 9,400,000,000
9 Hibah dari KONI tahun 2009 1,000,000,000

10 Tiket pertandingan Putaran I 2,030,505,000
11 Tiket pertandingan Putaran II 1,398,045,000
12 Setoran dari Parkir 58,750,000
13 Setoran dari pedagang asongan 21,000,000
14 Sumbangan sukarela latihan 20,058,000
15 Setoran pertandingan uji coba 22,850,000
16 Sumbangan dari Swasta, Asosiasi jasa konstruksi 173,700,000
17 Sumbangan dari pihak ketiga (no name) 43,326,000
Sumber : Laporan Pertangung Jawaban Manajemen Persijap Super Liga 

Tahun 2008/2009 
  

2)  Penggunaan dana  

Dari aspek dana untuk operasional tim dan manajemen, berikut ini biaya yang 

dikeluarkan oleh Tim Persijap selama mengikuti kompetisi ISL dan Copa 

tahun 2008 : 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tabel 4 
Rincian Penggunaan/Pengeluaran Dana 
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No URAIAN JUMLAH
1 Biaya seleksi pemain 125,263,550
2 Belanja Pemain dan Asisten Pelatih 850,000,000
3 Belanja pemain lokal 6,090,000
4 Belanja pemain Asing 1,647,000
5 Biaya latihan, makan & pemenuhan gizi 878,169,200
6 Perlengkapan ( Bola, Sepatu, Jaket, Tas, Skin , Kaostum, 

Rompi, Sarung tangan kiper dll ) 377,519,700
7 Biaya Kompetisi

Away  ( tandang ) 1,966,750,000
Home  ( kandang/tuan rumah ) 2,159,825,450

8 Upah pekerja di Mess/bagian perlengkapan 60,025,000
9 Biaya lain-lain ( Pengurusan ke BLI/PSSI, Sekretariat,

denda, match fee , bonus pemain, deposit fee  ) 1,327,687,900
TOTAL 15,482,240,800

 
Sumber : Laporan Pertangung Jawaban Manajemen Persijap Super Liga 

Tahun 2008/2009 
 
4.1.1.6 Pelatih 

 Dalam kompetisi Super Liga Indonesia tahun 2008-2009 Persatuan sepak 

Bola Indonesia Jepara mempunyai beberapa pelatih diantaranya : 

1) Pelatih Kepala   : Junaidi ( Lisensi A ) 

2) Asisten Pelatih fisik  : Darmo Widodo ( Lisensi C ) 

3) Asisten Pelatih Penjaga Gawang : Arifyanto ( Lisensi B ) 

 Syarat-syarat menjadi seorang pelatih sebagai berikut : 

1) Mempunyai sertifikat kepelatihan 

2) Mantan pemain sepak bola 

3) Usia maksimum 50 tahun 

4) Mempunyai prestasi dalam bidang pelatihan sepak bola 

5) Mempunyai referensi-referensi lain tentang kepelatihan 

4.1.1.7 Pemain 
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 Jumlah pemain yang ada di Persatuan Sepak Bola Indonesia Jepara saat 

kompetisi Super Liga Indonesia tahun 2008-2009 ada 26 pemain dengan rincian 

20 pemain lokal dan 6 pemian asing, tetapi diparuh musim 1 pemain asing dijual 

ke Klub Persela Lamongan. Adapun pemain-pemain Persijap tersebut adalah 

sebagai berikut : 

1) Sofyan Morhan 

- Tempat, tanggal lahir  : Makassar, 27 Februari 1977 

- Klub asal    : Persijap 

- Posisi     : Belakang 

2) M. Chanif 

- Tempat, tanggal lahir  : Jepara, 14 Februari 1984 

- Klub asal    : Persijap 

- Posisi     : Gelandang 

3) Nurul Huda 

- Tempat, tanggal lahir  : Sidoarjo, 13 Januari 1977 

- Klub asal    : Persema Malang 

- Posisi     : Belakang 

4) Noor Hadi 

- Tempat, tanggal lahir  : Jepara, 12 November 1984 

- Klub asal    : Persijap 

- Posisi     : Depan 

5) Anam Sahrul Fitrianto 

- Tempat, tanggal lahir  : Jepara, 30 Agustus 1985 
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- Klub asal    : Persis Solo 

- Posisi     : Belakang 

6) Enjang Rohiman 

- Tempat, tanggal lahir  : Subang, 24 Agustus 1980 

- Klub asal    : Semen Padang 

- Posisi     : Tengah 

7) Decky Ardian Cahyadi 

- Tempat, tanggal lahir  : Malang, 19 Maret 1982 

- Klub asal    : PSMS Medan 

- Posisi     : Penjaga Gawang 

8) Arnaldo Villalba Benitez 

- Tempat, tanggal lahir  : Paraguay, 21 November 1978 

- Klub asal    : Persibom Bolaang Mongondo 

- Posisi     : Tengah 

9) Hery Prasetyo 

- Tempat, tanggal lahir  : Sidoarjo, 15 Desember 1988 

- Klub asal    : PS Pekan Baru 

- Posisi     : Belakang 

10) Evaldo Da silva De Assis 

- Tempat, tanggal lahir  : Brasil, 17 Agustus 1974 

- Klub asal    : Persijap 

- Posisi     : Belakang 

11) Ilham Hasan 
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- Tempat, tanggal lahir  : Balikpapan, 10 Juni 1980 

- Klub asal    : Persibom 

- Posisi     : Depan 

12) Catur Rintang Heni Setiawan 

- Tempat, tanggal lahir  : Jepara, 16 Mei 1987 

- Klub asal    : Persijap 

- Posisi     : Belakang 

13) Pablo Alejandro Frances 

- Tempat, tanggal lahir  : Cordoba, 29 September 1982 

- Klub asal    : Oriente Petrolelo Divisi I Bolivia 

- Posisi     : Depan 

14) Doni Fernando Siregar 

- Tempat, tanggal lahir  : Medan, 27 September 1983 

- Klub asal    : Persijap 

- Posisi     : Tengah 

15) Yogi Alfian 

- Tempat, tanggal lahir  : Balikpapan, 30 Desember 1985 

- Klub asal    : Persiba 

- Posisi     : Belakang 

16) Isdianto 

- Tempat, tanggal lahir  : Banyuwangi, 8 November 1978 

- Klub asal    : Persijap 

- Posisi     : Belakang 
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17) Junaidi Tagor 

- Tempat, tanggal lahir  : Balikpapan, 15 November 1981 

- Klub asal    : Persema Malang 

- Posisi     : Tengah 

18) Johan Yuansyah 

- Tempat, tanggal lahir  : Garut, 25 Oktober 1988 

- Klub asal    : Persijap 

- Posisi     : Depan 

19) Dimas Agung P 

- Tempat, tanggal lahir  : Jepara, 18 Oktober 1987 

- Klub asal    : Persijap 

- Posisi     : Tengah 

20) Danang Wihatmoko 

- Tempat, tanggal lahir  : Jepara, 7 Mei 1982 

- Klub asal    : Persijap 

- Posisi     : Penjaga Gawang 

21) M. Irfan 

- Tempat, tanggal lahir  : Yogyakarta, 1 Januari 1982 

- Klub asal    : PSM Yogyakarta 

- Posisi     : Belakang 

22) Johan Angga 

- Tempat, tanggal lahir  : Pati, 29 Desember 1989 

- Klub asal    : Persijap 
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- Posisi     : Penjaga Gawang 

23) Aji Nurpijal 

- Tempat, tanggal lahir  : Bandung, 26 Mei 1981 

- Klub asal    : Persib Bandung 

- Posisi     : Belakang 

24) Amarildo Luiz De Souza 

- Tempat, taggal lahir   : Brasil, 12 Januari 1976 

- Klub asal    : Persijap 

- Posisi     : Gelandang  

25) Carlos Raul Sciucatti 

- Tempat, tanggal lahir  : Argentina, 7 Januari 1986 

- Klub asal    : Oriente Petrolelo Divisi I Bolivia 

- Posisi     : Striker 

26) Phaitoon Thiabma  

- Tempat, tanggal lahir  : Thailand, 13 September 1981 

- Klub asal    : Osotspa M-150 FC 

- Posisi     : Belakang 

Perekrutan para pemain dilakukan oleh suatu tim khusus dengan jalan 

antara lain: 

1) Jalur kompetisi yang dilakukan oleh tim pemandu bakat 

2) Mengadakan seleksi umum bagi pemain 

3) Mengadakan seleksi khusus bagi pemain luar daerah 

4) Mengambil Pemain asing dari agen, dan mengikuti seleksi 
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5) Seluruh pemain yang masuk ikut seleksi dilihat kemampuan fisik, teknik, 

kesehatan kemudian di musyawarahkan oleh pengurus dan pelatih. 

Dalam kompetisi Super Liga Indonesia pesertanya adalah klub yang 

berdiri profeional maka perekrutan pemain sangat mempertimbangkan 

keprofesinalan para pemain yaitu dengan melihat kemampuan teknik, fisik dan 

loyalitas terhadap klub dan besarnya nilai kontrak yang akan diberikan, dan juga 

yang hurus dipertimbangkan oleh pengurus adalah catatan prestasi pemain.  

 

4.2 Pembahasan 

 Berdasarkan pada hasil penelitian  yang telah dilakukan dan data yang 

terkumpul dapat diketahui bahwa manajemen klub Persatuan Sepak Bola 

Indonesia Jepara telah menjalankan fungsi-fungsi dalam manjemen secara runtut, 

hal ini dapat dilihat pada aktifitas organisasi yang didasarkan pada Anggaran 

Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Persijap Jepara. 

 Perencanaan pada klub Persijap Jepara dalam menghadapi kompetisi 

Super Liga Indonesia dilakukan pada tanggal 29 Februari 2008 pada rapat 

Pengurus Persijap untuk menentukan program kerja Klub Persijap antara lain 

adalah pembentukan tim Manajemen Persijap Super Liga oleh ketua umum H. 

Ahmad Marzuki. Selain itu juga penetapan anggaran dana untuk kompetisi Super 

Liga Indonesia Manajemen klub Persijap menganggarkan 15, 4 miliar rupiah. 

Program kerja tahunanya disusun setiap 1 tahun sekali setiap akan menghadapi 

kompetisi dengan acuan rencana jangka panjang yang telah ditetapkan pada rapat 

pengurus besar Persijap.  
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Program kerja jangka pendeknya pengurus Persijap antara lain 

pembentukan tim manajemen Persijap, pembentukan tim seleksi pemain dan 

pelatih Persijap, pembentukan tim negosiasi harga pemain dan pelatih persijap, 

penunjukan “Annisa” sebagai penyedia makanan selama kompetisi Super Liga. 

Program kerja yang lainya adalah rencana kerja dari masing-masing bidang dalam 

kemanajeran Persijap Jepara sesuai dengan tanggung Jawab dan wewenang 

masing-masing bidang. Rencana kerja disusun sesuai dengan rencana kerja 

operasional dan strategis manajemen. Program kerja ini disusun berdasar pada 

tujuan dan sasaran dari manajemen klub Persijap yaitu bertahan dai kompetisi 

Super Liga Indonesia. 

 Pada fungsi pengorganisasian pengurus klub Persijap telah menyusun 

manajemen Persijap Jepara untuk kompetisi Super Liga Indonesia tahun 2008 

yang di putuskan pada rapat pengurus. Adapun susunan manajemen Persijap 

tersebut adalah terdiri dari manajer, asisten manajer bidang usaha, asisten manajer 

bidang umum, asisten manajer U-21, asisten manajer bidang teknik, sekretaris, 

wakil sekretaris, bendahara, wakil bendahara, seksi kesehatan, seksi keamanan, 

seksi humas, seksi usaha. Setelah pembentukan organisasi tersebut kemudian 

penentuan tugas pokok dari masing-masing bidang yang mengarah pada 

pencapaian sasaran dan tujuan manajemen dilakukan perincian kegiatan secara 

transparan kepada seluruh pengurus untuk penyatuan komitmen.  

Organisasi dalam klub Persijap juga mengacu pada prinsip-prinsip 

manajemen yang antara lain memiliki tujuan, memiliki kesatuan perintah, 

keseimbangan dalam menjalankan wewenang dan tanggung jawab, perincian 
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tugas yang jelas, rentang pengawasan yang dilakukan sepanjang pelaksanaan 

program, pelimpahan wewenang dan departemtasi yang jelas. 

 Dalam melaksanakan fungsi penggerakan manajemen klub Persijap Jepara 

dilaksanakan dengan menggerakan seluruh anggotanya dalam melakukan aktivitas 

organisasi sesuai dengan kedudukan, fungsi, wewenang dan tanggung jawab 

masing-masing bidang. Penggerakan yang dilakukan oleh manajemen klub 

Persijap Jepara adalah dimaksudkan agar anggotanya menjalankan aktivitas 

dengan disiplin sesuai tugas dalam organisasi dengan sasaran pencapaian target 

manajemen klub. Dalam melakukan penggerakan ini manajemen klub Persiajp 

mendapatkan dana dari APBD daerah kabupaten Jepara. Dana itu antara lain 

untuk kelangsungan Persiajap dalam menjalankan kompetisi Super Liga Indonesia 

tahun 2008 baik itu untuk pemenuhan sarana dan prasarana latihan, tarnsportasi 

saat pertandingan dan gaji pelatih dan atlet.  

Peran seorang manajer Persijap sendiri dalam manajemen klub Persijap ini 

merupakan sangat diperlukan dan dalam melakukan tugasnya manajer telah 

melaksanakan sebagian dari aktivitas ssebagaimana seorag manajer yaitu dengan 

komunikasi denagn bawahan, hal ini dapat dilakukan saat pembicaraan pada rapat 

dan saat menyampaikan instruksi maupun arahan dan penjelasan untuk sebuah 

tugas. Selain itu manajer selalu mengadakan pengamatan tentang tugas dan 

aktivitas bawahan demi tercapainya tujuan dan target manajemen.  

Manjemen klub Persijap selalu mempertimbangkan sumber daya manusia 

(man) yang bekerja di dalam manajemen, karena dalam hal ini manusia adalah 

menjadi titik sentral dalam sebuah manajemen. Selain itu dalam aktivitasnya 
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sebuah organisasi tidak lepas dengan yang namanya uang (money) dalam hal ini 

manajemen masih membebankan pada APBD daerah dan bantuan-bantuan dari 

donatur dan pihak ketiga seperti kerjasama dengan pengelola tiketing. Usaha-

usaha lain yang dilakukan oleh manajemen Persijap dalam memenuhi kebutuhan 

manajemen diantaranya adalah berasal dari sponsor-sponsor yang masuk dan hasil 

dari tiketing terusan selama kompetisi berlangsung. Selain sumber daya manusia 

dan keuangan manajemen persijap dalam melakukan aktivitasnya juga 

menggukan sarana dan prasarana (material) baik itu sarana latihan ataupun sarana 

kesekretariatan. Seperti organisasi-organisasi lainya manjemen klub Persijap 

dalam menjalankan fungsinya dan demi kelancaran pencapaian tujuan manajemen 

mengunakan metode team work, karena dengan pendekatan semacam ini maka 

komunikasi dalam manajemen akan berjalan dengan baik. 

 Dari segi pengawasan manajemen klub Persijap dalam melakukan fungsi 

ini adalah melalui tahap-tahap yaitu seperti observasi pribadi dengan melakukan 

pengwasan yang informasinya diperoleh dari seorang yang dipercaya dalam 

organisasi. Melalui laporan dalam bentuk data statistik mengenai kondisi 

manajemen, laporan liasan, laporan-laporan yang menyangkut manajemen 

organisasi klub Persijap. Dari hasil laporan –laporan tersebut dievaluasi setiap 

akhir dari suatu kegiatan, sebagai contoh manajemen Persijap selalu melakukan 

evaluasi saat target pada setiap pertandingan kompetisi Super Liga tidak terpenuhi 

yaitu dengan mengadakan rapat terbatas pengurus utuk mengkaji masalah, 

mengidentifikasi dan menemukan titik persoalan yang membuat target tersebut 

tidak tercapai.  
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Hasil rapat tersebut ditemukan alternatif solusi pemecahannya yang 

dikomunikasikan dengan semua pengurus manajemen. Pengawasan juga 

dilaksanakan oleh manajer tentang bagaimana pelaksanaan agar sesuai dengan 

rencana kerja. Apabila terjadi penyimpangan segera dilakukan evaluasi. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

 Berdasakan hasil penelitian dan data yang diperoleh mengenai manajemen 

klub Persijap Jepara dalam menjalankan fungsi-fungsinya maka peneliti dapat 

menarik simpulan bahwa manajemen klub Persijap dalam kompetisi Super Liga 

Indonesia telah menjalankan kegiatan-kegiatan mengenai fungsi-fungsi 

manajemen dengan cukup baik.  

Hal ini dapat terlihat dari proses berjalanya masing-masing fungsi 

(perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan) yang dilakukan 

oleh setiap bidang-bidang dalam manajemen. Maka sudah sewajarnya sebagai 

klub yang notabenya adalah sebuah klub yang tingkatnya kabupaten dapat meraih 

prestasi yang bagus dalam persepakbolaan nasional. Hal ini dikarenakan telah 

berjalanya kegiatan dalam fungsi-fungsi manajemen klub dengan baik dan 

terprogram, karena klub yang mempunyai suatu organisasi dan manajemen yang 

baiklah yang dapat prestasi yang .diinginkan. 

 

5.2 Saran 

 Adapun saran yang diberikan penulis atau peneliti adalah sebagai berikut : 

5.2.1 Kepada manajemen Persatuan Sepak Bola Indonesia Jepara ( Persijap )  

Super Liga hendaknya mempertahankan dan meningkatkan jalanya 

kegiatan-kegiatan organisasi sesuai dengan program kerja dan sasaran yang 
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telah ditetapkan dengan memperhatikan fungsi-fungsi manjemen sehingga 

dapat mengontrol jalanya organisasi. 

5.2.2 Kepada Ketua bidang dana dan prasarana hendaknya mencari solusi 

bagaimana mendapatkan sebuah dana yang cukup untuk menopang  jalanya 

kepengurusan tanpa mengharapkan kucuran dari APBD sepenuhnya. 
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Instrument Pengumpulan Data Tentang Manajemen 

Persijap Jepara 

 

 

No 

Permasalahan 

Yang Diteliti 

Tekinik Pengumpulan Data Sumber 

Data Observasi Wawancara Dokumentasi 

1 Manajemen 

Pengurus  v v 

Ketua 

Umum, 

Manajer 

2 Manajemen 

Pemain  v v 

Ketua 

Umum, 

Sekretaris 

3 Manajemen 

Pelatih 
 v V 

Manajer, 

Sekretaris 

4 Sarana dan 

Prasarana v  V 

Manajer, 

Koordinator 

Sekretariatan, 

5 Keuangan / 

Penadanaan  v  

Ketua 

Umum, 

Manajer 
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Pedoman Wawancara Untuk Pengurus 

Tentang Manajemen Pengurus 

 

No Komponen Pertanyaan Penelitian Keterangan 

1 

2 

 

 

3 

4 

5 

 

6 

7 

8 

 

9 

 

10 

 

 

11 

12 

13 

 14 

 

 15 

Sejarah berdirinya Persijap ? 

Apa yang melatar belakangi berdirinya 

Persijap serta apa tujuan didirikanya 

Persijap tersebut ? 

Bagaimana struktur organisasinya ? 

Siapa saja personel pengurusnya ? 

Bagaimana dasar dan proses pemilihan 

kepengurusanya ? 

Bagaimana program kerja pengurus ? 

Apakah ada pertemuan rutin ? 

Apakah ada penbagian kerja yang jelas 

untuk masing-masing bidang ? 

Apakah dilakukan evaluasi terhadap setiap 

kegiatan yang telah dilakukan ? 

Bagaimana peran ketua jika ternyata ada 

silang pandapat antara pengurus dalam 

merumuskan suatu program ? 

Darimana saja sumber dana untuk kegiatan 

Persijap secara keseuruhan ? 

Apakah ada donator ? 

Sarana dan prasarana apa saja yang dimiliki 

Persijap ? 

Apakah dalam pengadaan sarana dan 

prasarana diadakan musyawarah? 
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Pedoman Wawancara Untuk Pengurus 

Tentang Manajemen Pelatih 

 

No Komponen Pertanyaan Penelitian Keterangan 

1 

2 

3 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

 

8 

 

Berapa jumlah pelatih saat ini ? 

Bagaimana prosedur perekrutannya ? 

Bagaimana sertifikasinya ? 

Apakah pelatih diharuskan membuat program 

latihan ? 

Apakah program latihan yang dibuat 

dikomunikasikan dengan pengurus ? 

Apakah pengurus memberikan target yang 

harus dicapai kepada pelatih ? 

Bagaimana bila target tersebut ternyata 

tercapai / tidak tercapai, tindakan apa yang 

diambil pengurus terhadap pelatih ? 

Jika dalam latihan pelatih tidak dapat hadir 

bagaimana kelanjutan latihan ? 
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Pedoman Wawancara Untuk Pengurus 

Tentang Manajemen Pemain 

 

No Komponen Pertanyaan Penelitian Keterangan 

1 

2 

3 

4 

 

5 

Berapa jumlah pemain saat ini ? 

Bagaimana prosedur perekrutannya ? 

Bagaimana sistem pembinaan bagi pemain ? 

Apakah dalam menghadapi suatu pertandingan 

atau kompetisi atlet diasramakan ? 

Bagaiamana dengan gaji pemain saat ini ? 
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Pedoman Wawancara Untuk Pelatih 

 

No Komponen pertanyaan Penelitian Keterangan 

1 

 

2 

3 

  4 

 

5 

 

6 

7 

 

8 

 

9 

 

10 

 

11 

 

12 

 13 

 

14 

 15 

 16 

 

 17 

Mulai kapan saudara mulai menekuni sebagai 

pelatih? 

Apakah saudara mantan atlet sepak bola? 

Bagaimana latar belakang pendidikan saudara? 

Selain sebagai pelatih, profesi apa yang ditekuni 

saudara setiap harinya? 

Berapa honor yang diberikan saudara saat jadi 

pelatih sperti ini? 

Apakah saudara membuat program latihan ? 

Apakah pemain mengetahui program latihan yang 

anda buat? 

Apakah dalam setiap pembuatan program latihan 

dikomunikasikan dengan pengurus? 

Apakah pengurus memberikan target yang harus 

dicapai kepada saudara? 

Bagaimana bila target tersebut tercapai/tidak 

tercapai ? 

Apakah dalam setiap latihan pengurus selalu hadir 

untuk mengawasi kegiatan anda melatih? 

Berapa kali saudara melatih dalam satu minggu? 

Sebelum latihan apakah pemain diberitahukan 

tujuan dari latihan tersebut? 

Apakah diadakan koreksi disetiap akhir latihan? 

Kesuliatan apa saja yang dihadapi dalam melatih? 

Bagaimana kondisi dan kelengkapan sarana dan 

prasarana latihan? 

Bagaimana prestasi pemain yang anda latih? 
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Pedoman Wawancara Untuk Pemain 

 

No Komponen Pertanyaan Penelitian Keterangan 

1 

2 

 

3 

 

4 

  5 

 

6 

 

 

7 

 

8 

 

9 

10 

 

 

Bagaimana prosedur perekrutan pemain? 

Apakah dalam menghadapi suatu pertandingan 

atau kompetisi pemain diasramakan? 

Apakah anda diberikan target oleh pelatih 

dalam mengikuti suatu pertandingan? 

Berapa kali anda latihan dalm satu minggu? 

Apakah anda diberi tahu tentang program 

latihan dari pelatih? 

Jika pelatih tidak datang atau berhalangan 

hadir dalam latihan bagaimana kelanjutan 

program latihan? 

Apakah pelatih memberikan koreksi / evaluasi 

setelah selesai latihan? 

Bagaimana kondisi dan kelengkapan sarana 

dan prasarana latihan? 

Bagaimana dengan honor yang diberikan? 

Adakah bentuk motivasi yang diberikan 

pengurus maupun pelatih terhadap prrestasi 

pemain, dalam bentuk apa? 
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HASIL WAWANCARA 

 

Sumber Data  : Edy Sujatmiko, S. Sos, MM, MH. 

Jabatan  : Manajer Klub Persijap 

Tempat  : Kediaman ( Rumah Pribadinya ) Kota Jepara 

Waktu   : Selasa, 21 Juli 2009, jam 13.00 WIB 

Aspek Penelitian : Manajemen Pengurus 

1. Bagaimana struktur organisasinya Persijap dalam kompetisi Indonesia Super 

Liga 2008/2009 dan siapa saja personelnya. 

Bardasarkan keputusan ketua umum Persijap no. 03 tahun 2008 tanggal 29 

Februari 2008, struktur organisasi atau kemanajeran tim Persijap Liga Super : 

Manajer    : Edy Sujatmiko, S. Sos, MM, MH. 

Asisten manajer Bid. Usaha : Ir. Sholih, MM. 

Asisiten manajer Bid. Umum : Yoso Suwarno, SH. 

Asisten manajer U-21  : Sunarto, SH. 

Asisten manajer Bid. Teknik : A. Juli Susanto, SH, M. Si. 

Sekretaris    : Edy Basuki W, SH, M. Si. 

Wakil Sekretaris   : Nur Jamil 

Bendahara    : Solikhin Kuswanto, SE. 

Seksi Kesehatan   : dr. Nur Kukuh, M. Kes. 

Seksi Keamanan   : Budi Adi, SH. MH. 

Seksi Humas    : Arif Darmawan, S. Sos. 

Seksi Usaha   : 1) H. Sutikno 

       2) Drs. Zainur Rohman 

2.  Bagimana dasar dan proses pemilihan kepengurusanya ? 

a. Dasar 

1) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PSSI 

2) Musyawarah cabang PSSI Kabupaten Jepara pada tanggal 24 Agustus 

2004 

3) Keputusan rapat pengurus Persijap pada tanggal 29 Februari  2008 
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4) Kecakapan dan kemampuan dalam melaksanakan tugas Tim 

Kemanajeran 

b. Proses Pemilihanya 

Dilakukan atau dipilih oleh ketua umum lewat rapat pengurus Persijap. 

3. Bagaimana dengan program kerja pengurus ? 

a. Mempersiapkan, membentuk dan membina Tim sesuai dengan tugas dan 

fungsi masing-masing. 

b. Mengikuti kompetisi yang diselenggarakan oleh PSSI sesuai dengan 

jenjang yang telah ditetapkan. 

c. Mengikuti turnamnen-turnamen sesuai dengan kebutuhan tim. 

d. Penunjukan catering untuk jasa penyedia makanan untuk pemain dan 

pelatih selama kompetisi Super Liga. 

e. Pembentukan tim seleksi penerimaan pemein persijap jepara untuk 

kompetisi liga super dan copa PSSI tahun 2008. dan berdasarkan 

keputusan rapat manajemen persijap pada tanggal 7 maret 2008 terbentuk 

tim seleksi penerimaan pemain persijap yaitu: 

 

1). Edy sujatmiko sebagai ketua  

2). Nur jamil  sebagai sekretaris 

3). A. Juli susanto sebagai anggota 

4). Junaidi  sebagai anggota 

5). Punto wiyono sebagai anggota 

6). Arif yanto   sebagai anggota 

f. Pembentukan tim negosiasi harga pelatih dan pemain persijap Jepara untuk 

kompetisi liga super dan copa PSSI tahun 2008/2009. 

Berdasarkan keputusan rapat menajemen Persijap pada tanggal 20 april 

2008, maka tim negosiasi adalah sebagai berikut: 

1). Juli susanto sebagai ketua 

2). Nur jamil   sebagai sekretaris 

3). Yoso suwarno sebagai anggota 

4). Dr. Nur kukuh sebagai  anggota 
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5). Solikhin kuswanto sebagai anggota 

6). H. Sutikno  sebagai anggota 

7). Drs.zaenur rohman sebagai anggota 

g. Pengangkatan tenaga kerja karyawan sekretaris Persijap Jepara 

h. Penunjukan saudara Junaidi sebagai pelatih kepala tim persijap untuk 

kompetisi PSSI liga super tahun 2008 

i. Penunjukan saudara Punto wiyono dan Arif yanto sebagai asisten pelatih 

tim Persijap Jepara kompetisi PSSI liga super tahun 2008 

j. Penentuan jadwal jam kerja karyawan sekretariat Persijap Jepara, yaitu 

sebagai berikut: 

1). Hari senin-kamis pukul 07.00-14.00 WIB 

2). Hari jumat  pukul 07.30-11.00 WIB 

3). Hari sabtu  pukul 07.00-13.00 WIB 

k. Penentuan perwakilan club Persijap dalam menghadapi kompetisi PSSI 

liga super tahun 2008. 

4. Apakah ada pertemuan rutin 

• Dalam manajemen Persijap pertemuan dilakukan secara rutin setiap jeda 

jadwal pertandingan, bahkan kalau memungkinkan dan memerlukan 

pertemuan karena suatu permasalahan tertentu, dilakukan pertemuan 

secara insidental.  

5. Apakah ada pembagian kerja yang jelas untuk masing-masing bidang?  

• Dalam hal pembagian kerja itu sudah tercantum dalam surat keputusan 

hasil rapat pengurus sesuai dengan bagian masing-masing, dan selalu ada 

komunikasi antara anggota dengan anggota yang lain.  

6. Apakah ada evaluasi terhadap setiap kegiatan yang dilakukan? 

• Evaluasi selalu dilakukan setiap selesai melakukan kegiatan untuk dicari 

jalan keluar dan solusinya apabila terdapat masalah.  

7. Dari mana saja sumber dana untuk kegiatan Persijap secara keseluruhan?  

a. Murni dari APBD Kab. Jepara 

b. Penjualan merchendishe / pernik-pernik 

c. Tiket terusan dan pertandingan 
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d. Kerjasama dengan pihak ke-3 dalam hal ini pengelolaan parkir sekitar 

stadiun.  

e. Donatur (Bank Jateng, Bank BPD) 

8. Sarana dan prasarana apa saja yang dimiliki Persijap?  

a. Stadion utama Gelora Bumi Kartini (GBK) sebagai tempat latihan dan 

pertandingan.  

b. Asrama atlet dengan 14 kamar lengkap dengan perlengkapannya 

c. Bus pemain 1 buah 

d. Kendaraan bermotor untuk transportasi pemain 3 buah.  

9. Dalam pengadaan sarana dan prasarana selalu diadakan musyawarah dan rapat 

pengurus untuk mencari jalan keluar dan solusinya 

10. Prasarana apa saja yang dimiliki Persijap untuk latihan dan kompetisi?  

a. Lapangan sepakbola  : 2 buah, 1 terawat baik, 1 kurang terawat 

b. Bola latihan dan pertandingan : 50 buah kondisi baik dan layak 

c. Rompi latihan : 24 buah 

d. Kaos tim : 2 stel 

e. Mesin pemain : 1 buah mess pemain keadaan baik.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



83 

 

Sumber Data  : Nur Jamil 

Jabatan  : Sekretaris 

Tempat  : Kantor DPRD Kab. Jepara 

Waktu  : Rabu, 22 Juli 2009 

Aspek Penelitian : Manajemen Pelatih 

 

1. Berapa jumlah pelatih saat ini?  

Ada 3, yaitu:  

a. Junaidi  : Pelatih kepala 

b. Panto Wiyono : Asisten pelatih teknik 

c. Arif Yanto : Asisten pelatih penjaga gawang 

2. Bagaimana prosedur perekrutan dan sertifikasinya?  

a. Prosedur perekrutannya adalah lewat lamaran pelatih ke manajemen 

Persijap. Kemudian pengurus mengadakan rapat pengurus  

b. Dari pengurus menyampaikan visi-misi manajemen untuk menghadapi 

Superliga tahun 2008 / 2009  

c. Pelatih pelamar menyampaikan visi-misinya 

d. Pengurus memutuskan dengan dasar:  

- Kesatuan visi-misi 

- Lisensi sertifikasi pelatih harus A  

- Nilai kontrak dan loyalitas 

- Latar belakang prestasi 

- Kesehatan  

3. Apakah pelatih diharuskan membuat program latihan?  

Pengurus memberikan keleluasaan kepada pelatih untuk membuat program 

latihan. Program tersebut harus sesuai visi-misi dan target yang telah 

ditetapkan pengurus. Dalam pembuatannya, pelatih harus selalu konsultasi 

dengan pengurus agar ada keselarasan sehingga nantinya dapat berjalan lancar 

sesuai yang diharapkan.  

4. Apakah pengurus memberikan target kepada pelatih?  
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Pada kompetisi Indonesia Super Liga tahun 2008 / 2009 ini pengurus 

memberikan target yaitu tetap bertahan pada Superliga dan perbaikan 

peringkat. Dan hasilnya adalah Persijap berada di posisi 10 besar dari yang 

sebelumnya berada di peringkat 13. Ini berarti target itu telah tercapai, dan 

seandainya tidak tercapai, maka dilakukan rapat untuk mencari apa 

permasalahannya, dan menemukan alternatif solusinya.  

5. Berapa jumlah atlet saat ini?  

Jumlah atlet saat ini ada 25 pemain yang terdiri dari:  

a. Pemain lokal  

1)  

2)  

3)  

4)  

5)  

6)  

7)  

8)  

9)  

10)  

11)  

12)  

13)  

14)  

15)  

16)  

17)  

18)  

19)  

20)  

Danang Wihat Moko 

Johan Angga Kesuma 

Sofyan Morhan 

Isdiyanto 

Catur Rintang H. Setiawan 

Donni Fernando Siregar 

Chanif Muhajirin 

Noor Hadi 

Decky Ardian Cahyadi 

Anam Syahrul Fitriyanto 

Nurul Huda 

Aji Nurpijal 

Heri Prasetyo 

Yogi Alfian 

Enjang Rokhiman 

Junaidi Tagor 

Ilham Hasan 

M. Irfan 

Dimas Agung Pribadi 

Johan Yuansyah  

Penjaga Gawang 

Penjaga Gawang 

Pemain Belakang 

Pemain Belakang 

Pemain Belakang 

Pemain Tengah  

Pemain Tengah 

Pemain Depan 

Penjaga Gawang 

Pemain Belakang 

Pemain Belakang 

Pemain Belakang 

Pemain Belakang 

Pemain Belakang 

Pemain Tengah 

Pemain Tengah 

Pemain Depan 

Pemain Belakang 

Pemain Tengah 

Pemain Depan  
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b. Pemain Asing  

1)  

2)  

3)  

4)  

5)  

Evaldo Silva De Assis 

Arnaldo Villalba Benitez 

Pablo Alejandro Frances 

Amarildo Luiz De Souza 

Phaitoon Thiabma  

Pemain Belakang 

Pemain Depan 

Pemain Depan 

Pemain Tengah 

Pemain Belakang  

 

6. Bagaimana prosedurnya perekrutan?  

1) Lamaran pemain 

2) Seleksi pemain 

• Kemampuan teknik skill 

• Kesehatan 

• Prestasi 

• Kebutuhan 

• Nilai kontrak  

3) Rapat pengurus, dan memutuskan pemain yang sesuai dengan kebutuhan  
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Sumber Data  : Arif Darmawan, S.Sos 

Jabatan  : Komisi Humas Persijap 

Tempat  : Kantor Sekda Kab. Jepara 

Waktu   : Kamis, 22 Juli 2009   

Aspek Penelitian : Sejarah dan prestasi Persijap, pembinaan klub 

 

1. Bagaimana sejarah dan apa yang melatar belakangi berdirinya Persijap 

Mengenai hal ini, peneliti hanya diberikan buku tentang sejarah dan perjalanan 

Persijap (Dokumen).  

2. Prestasi Persijap 

a. Juara Piala Makutarama Salatiga tahun 1973 

b. Juara Piala Suratin 1982 

c. Juara III Piala Suratin 1985 

d. Keikutsertaan di divisi III PSSI 

e. Peringkat III divisi II Nasional 

f. Divisi I Nasional 

g. Divisi utama Liga Bank Mandiri 

h. Divisi utama Liga Djarum tahun 2007 peringkat 9 yang akhirnya 

menjadikan Persijap lolos ke Super Liga Indonesia tahun 2008 / 2009  

i. Super Liga Indonesia 2008 / 2009 peringkat 10 besar 

j. Piala Copa Dji Sam Soe empat besar  

3. Bagaimana dengan pembinaan yang ada di klub Persijap?  

a. Pembibitan pemain 

Dalam pelaksanaannya, Persijap bekerja sama dengan Pemda, KONI, 

Perserikatan, Depdiknas dan semua pihak yang dapat mendukung 

pembinaan tersebut (SSB, Pusdiklat).  

b. Peningkatan prestasi pemain 

Untuk peningkatan prestasi pemain, Persijap Jepara melakukan dengan 

cara menjalankan latihan rutin sesuai jadwal dan program yang telah 

disepakati. Baik latihan taktik, teknik dan mental. Selain itu juga diberikan 
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dukungan dan motivasi berupa bonus, honor yang tepat waktu agar pemain 

merasa dihargai akan kerjanya.  

c. Peningkatan mutu pelatih 

Pengurus melakukan langkah ataupun anjuran kepada pelatih untuk 

meningkatkan kemampuan dalam hal kepelatihan olahraga melalui 

referensi dan mengikuti penataran pelatih.  

d. Penanganan pemain setelah pertandingan  

Penanganan ini dapat seperti pemeriksaan kesehatan untuk mengecek 

kondisi kesehatan dan fisik pemain setelah pertandingan.  
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Sumber Data  : H. A. Marzuqi 

Jabatan  : Ketua Umum Persijap  

Tempat  : Kantor Sekda (Dinas Bupati) Kab. Jepara  

Waktu  : Jum’at, 24 Juli 2009  pukul 08.00 WIB  

Aspek Penelitian : Kepengurusan Persijap  

 

1. Bagaimana susunan kepengurusan Persijap saat ini dan siapa saja personilnya? 

a. Pelindung 
b. Penasihat 
c. Ketua Umum 
d. Ketua Harian 
e. Ketua Bidang Organisasi 
f. Ketua Bidang Pembinaan 
g. Ketua Bidang Perlengkapan Dana 
h. Bendahara 
 
i. Sekretaris Umum 

 
 

j. Komisi Disiplin  
 
k. Komisi Kesehatan 

 
 

l. Komisi Sarana Dan Prasarana 
 
 
 

m. Komisi Suporter 
 
 
 

n. Komisi Pembinaan Klub Kelompok 
Umur  

 
o. Komisi Humas 

 
 

: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 

Bupati Jepara 
Kapolres Jepara 
H. A. Marzuqi 
Ir. M. Effendi D, M.Si  
H. Sutedjo SS, SH, MM  
H. Setiyono, SE, MM  
Nurul Aini, Sip, S.Pd 
Drs. Fatchur Rozi 
H. Suko Santoso, ST 
H. Eddy Basuki W, SH, M.Si  
H. Aris Isnanda, ST 
Nurul Jamil 
Widodo Sugiri, SH 
Rustam Aji, SH 
dr. Nur Kukuh, M.Kes 
dr. H. Fahrudin 
dr. H. RB. Prasojo 
Ir. H. Soegiarto, SH 
Sunar, SH 
Ahmad Fauzi, SE 
H. Ikhsan 
T. Koes Harjono, SH, MH 
Bambang Budiarto 
Budi Adi, SH, MH 
Edi Sujatmiko, S.Sos, MM  
Tafrikan 
Sukardi, S.Ag 
Zainurrohman  
Arif Darmawan, S.Sos 
Ganang Rosyidi 
Budi Santoso 



89 

 

 
p. Komisi Pertandingan dan Kompetisi 

 
q. Komisi Pelatih, Wasit dan IP  

: 
: 
: 
: 
:

Muhammadun 
Sukamto, SH 
A. Yuli Susanto, SH, M.Si 
H. Darmadi, SH 
Fandhelan   

 

Badan Pengawas Keuangan 

a. Djumari, SE 

b. Drs. Rudhi Bambang, S. MM 

c. H. Sutikno  

 

2. Bagaimana dengan program kerjanya pengurus?  

Program kerja yang ada di Persijap meliputi 3 hal pokok, yaitu:  

1) Bidang Organisasi 

a. Mengadakan inventaris pemain dan pelatih 

b. Administrasi tertib 

c. Melaporkan terbentuknya kepengurusan Persijap dalam kompetisi 

Super Liga Indonesia 

2) Bidang Pembinaan Prestasi 

a. Pembibitan pemain 

Dilakukan dengan kerjasama secara terpadu antara Pemda, KONI, 

Perserikatan, Depdiknas.  

b. Pembinaan prestasi pemain 

Dengan pemberian pembinaan yang transparan, latihan rutin sesuai 

program dan honor/gaji yang sesuai kesepakatan kontrak.  

c. Peningkatan mutu pelatih 

Dengan memberi kesempatan pelatih untuk mengikuti dan 

mempelajari kemajuan-kemajuan dalam kepelatihan sepakbola.  

3) Bidang Dana dan Prasarana 

a. Mencari sumber dana 

Mencari sumber dana untuk kegiatan organisasi melalui sponsor, 

donatur, APBD dan aspek pendukung lain.  
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b. Mengatur penggunaan dana 

Dalam hal ini harus bekerja sama dengan bendahara klub.  

c. Mengadakan fasilitas latihan 

Dalam pengadaan ini harus ada kerjasama dan komunikasi dengan 

pengurus  

3. Persyaratan apa saja yang harus dimiliki oleh calon pengurus dalam 

kepengurusan Persijap? 

1) Warga Negara Republik Indonesia dan berjiwa Pancasila 

2) Memahami dan menghayati asas dan tujuan Persatuan Sepak Bola 

Indonesia Jepara 

3) Anggota perkumpulan sepak bola yang berada di bawah naungan 

Persatuan Sepak Bola Indonesia Jepara.  

4) Telah mendapat restu Pejabat Daerah 

4. Hak dan wewenang serta kewajiban seorang pengurus Persijap?  

1) Menjalankan hak, wewenang dan kewajiban berdasarkan ketentuan-

ketentuan dalam AD/ART, membuat dan menetapkan peraturan yang 

belum diatur dalam AD/ART.  

2) Berhak dan berkuasa mewakili serta mengikat Persijap baik di dalam 

maupun di luar pengadilan dan berhak atas nama Persijap melakukan 

segala pemilihan dan segala perbuatan pengurusan.  

3) Berkewajiban menetapkan ketentuan-ketentuan tentang imbalan jasa dan 

penggantian biasa untuk memungkinkan petugas menjalankan kegiatan 

bagi kepentingan pengurus.  

4) Berkewajiban mengembangkan persepakbolaan di Japara dengan 

kebijakan yang tidak boleh menyimpang dari AD/ART, serta 

melaksanakan keputusan-keputusan rapat. 

5) Dalam menjalankan hak dan wewenang tersebut, pengurus mempunyai 

tugas dan kewajiban:  

a. Memimpin rapat-rapat Persijap 

b. Menetapkan garis-garis kebijaksanaan penyelenggaraan kegiatan 

Persijap 
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c. Memimpin dan mengawasi pelaksanaan organisasi dan program kerja 

d. Menyelenggarakan hubungan dengan PSSI serta Perserikatan-

Perserikatan Anggota Persijap.  

e. Mengatur dan menetapkan tata kerja intern antar anggota pengurus.  

5. Bagaimana dengan penggunaan dananya?  

1) Pengadaan fasilitas latihan 

2) Transportasi pemain dan pelatih 

3) Gaji pemain dan pelatih 

4) Biaya pertandingan uji coba dan try out 

5) Pertandingan resmi Super Liga Indonesia PSSI 

6) Biaya rapat-raat 

7) Biaya lain-lain  
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Ganbar 1. Pemain Persijap dalam Super Liga Indonesia 
 
 
 

 
 

Gamabar 2. Jajaran Pengurus dan Pemain Persijap Dalam 
Super Liga Indonesia tahun 2008/2009 
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Gambar 3. Pelatih Persijap Junaidi 
 
 
 

 
 

Gambar 4. Manager Persijap Super Liga Indonesia 
Edy Sujatmiko, S.Sos. MM. MH 
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Gambar 5. Ketua Umum Persijap H. Ahmad Marzuki 
 
 

 
 
 

Gambar 6. Humas Persijap Arif Darmawan 
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Gambar 7. Koordinator sekretariatan Persijap  
 

  
 

Gambar 8. Wawancara dengan sekretaris Persijap Nur Jamil 
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Gambar 9. Stadion Gelora Bumi Kartini tribun terbuka 
 
 

  
 
 

Gambar 10. Tribun VIP Stadion Gelora Bumi Kartini 
 


