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Lampiran 1. Surat Keputusan Penetapan Pembimbing Skripsi 
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Lampiran 2. Surat Ijin Penelitian 
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Lampiran 3. Surat Keterangan Penelitian dari PERSIBAT 
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Lampiran 4. Pedoman Observasi Di Klub Persibat Batang 

PEDOMAN OBSERVASI DI KLUB PERSIBAT BATANG 

Daftar pertanyaan observasi kepada pengurus klub persibat 

1. Target apa yang persibat inginkan dalam kompetisi Liga 2? 

2. Perbedaan persibat tahun kemarin dengan tahun sekarang? 

3. Terkait pendanaan yang sudah tidak memakai APBD, bagaimana 

pendanaan persibat sekarang? 

4. Bagaimana keadaan sarana dan prasarana persibat saat ini? 

Daftar jawaban observasi kepada pengurus klub persibat 

1. Target persibat dalam kompetisi Liga 2 tahun 2017 adalah bertahan di 

Liga 2, baik itu bertahan dengan cara play-off maupun dengan cara lolos 

16 besar. 

2. Perbedaan persibat tahun kemarin dengan tahun sekarang adalah disistem 

kepengurusannya, yaitu tahun sekarang persibat menggunakan manajemen 

persibat, yang didalam manajemen itu tidak lagi dikelola oleh pemerintah 

yang dengan sistem kepengurusan melainkan dengan dibawah 

kepemilikan CEO. 

3. Karena prosedur di Liga 2 tahun 2017 yang tidak membolehkan 

penggunakan dana APBD, sekarang persibat dipegang oleh PT, untuk 

pendanaannya, persibat menggunakan hasil penjualan mercendais yang 

dikelola oleh klub persibat, hasil penjualan tiket pertandingan, dari 

sponsor, dan ada juga dari berbagai donatur pengusaha. 
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4. Keadaan sarana dan prasarana persibat tahun 2017 sudah sangat 

mencukupi, baik itu untuk latihan, maupun untuk pertandingan. 
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Lampiran 5. Pedoman Pertanyaan Wawancara Manajer Persibat 

PEDOMAN WAWANCARA DENGAN MANAJER / PENGURUS, 

PELATIH, ASISTEN PELATIH, DAN PEMAIN KLUB PERSIBAT 

BATANG 

I. Daftar pertanyaan wawancara untuk manajer / pengurus persibat. 

Indentitas Responden 

Nama : 

Tempat : 

Hari / tanggal : 

A. Berkenaan dengan perencanaan (planning) 

1. Apakah visi dan misi di klub Persibat? 

2. Apa saja program jangka panjang klub Persibat? 

3. Apa saja program jangka pendek klub Persibat? 

4. Langkah – langkah apa saja yang bapak tempuh untuk mencapai program 

– program tersebut? 

5. Darimana saja sumber dana yang diperoleh klub Persibat? 

6. Apakah ada kerjasama antara klub dengan pihak lain? Jika ada bisakah 

bapak jelaskan? 
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B. Berkenaan dengan pengorganisasian (organizing) 

7. Bagaimana struktur organisasi yang menangani klub Persibat? 

8. Bagaimana perekrutan di klub Persibat ini mulai dari karyawan, pelatih, 

dan atlitnya? Apakah bapak terjun langsung dalam perekrutan tersebut? 

9. Siapa yang menentukan pengurus di klub Persibat? 

C. Berkenaan dengan pergerakan (actuating) 

10. Bagaimana dengan program pembinaan yang ada di klub Persibat? 

11. Bagaimana dengan program latihan yang ada di klub Persibat? 

12. Bagaimana dengan jadwal latihan di klub Persibat? 

13. Apakah bapak ikut andil dalam penyusunan program latihan dan apakah 

bapak mnegtahui program latihan yang ada di klub Persibat? 

14. Prestasi apa saja yang telah diraih oleh klub Persibat? 

15. Bagaimana fasilitas atau sarana dan prasarana yang ada di klub Persibat? 

D. Berkenaan dengan pengawasan (controlling) 

16. Sistem atau proses pengawasan yang bagaimanakah yang bapak gunakan 

untuk dalam upaya pengontrolan di klub Persibat? 

17. Siapa saja yang ikut andil dan bertanggung jawab terhadap proses 

pengawasan atau pengontrolan di klub Persibat? 
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Lampiran 6. Pedoman Pertanyaan Wawancara Sekretaris Persibat 

II. Daftar pertanyaan wawancara untuk sekretaris pengurus klub persibat. 

Indentitas Responden 

Nama : 

Tempat : 

Hari / tanggal : 

Pertanyaan 

 

1. Menurut Bapak, apakah perencanaan dari setiap program yang ada di 

Persibat sudah berjalan dengan baik? 

2.  Bagaimana pengorganisasian yang ada di klub Persibat? 

3. Berapa jumlah pemain di klub Persibat?  

4. Seperti apa perekrutan pemain di klub Persibat? 
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Lampiran 7. Pedoman Pertanyaan Wawancara Pelatih Persibat 

III. Daftar pertanyaan wawancara untuk pelatih klub persibat. 

Indentitas Responden 

Nama : 

Tempat : 

Hari / tanggal : 

Pertanyaan 

1. Bagaimana program jangka panjang dan jangka pendek yang ada diklub 

Persibat? 

2. Apakah bapak ikut andil dalam penyusunan langkah – langkah yang 

ditempuh dalam pencapaian program tersebut? 

3. Apakah bapak mengetahui sumber dana yang diperoleh klub Persibat? 

4. Bagaimana perekrutan bapak diklub Persibat? 

5. Apakah bapak memiliki lisesnsi atau sertifikat untuk melatih? Dan 

darimana bapak mendaptkan sertifikat tersebut? 

6. Sudah berapa lama memberikan dedikasi kepada klub Persibat? 

7. Bagaimana dengan program latihan yang dijalankan di klub Persibat? 

8. Bagaimana strategi pelatih dalam menjalankan program latihan? 

9. Bagaimana dengan jadwal latihan yang ada di klub Persibat? 

10. Apa saja faktor yang mempengaruhi dalam latihan? 

11. Prestasi apa saja yang telah diraih klub Persibat? 



92 

 

 

 

12. Bagaimana dengan fasilitas atau sarana dan prasarana yang ada diklub 

Persibat? 

13. Apakah bapak ikut andil dalam proses pengawasan atau pengontrolan? 

Bisakah bapak jelaskan? 
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Lampiran 8. Pedoman Pertanyaan Wawancara Pemain Persibat 

IV. Daftar pertanyaan wawancara untuk pemain klub persibat. 

Indentitas Responden 

Nama : 

Tempat : 

Hari / tanggal : 

Pertanyaan 

1. Apakah klub yang saudara ikuti telah memiliki kepengurusan yang baik? 

2. Bagaimana perekrutan pemain diklub Persibat? 

3. Sudah berapa lama saudara bergabung di klub Persibat? 

4. Berapa kali saudara latihan dalam setiap minggunya? 

5. Berapa lama durasi latihan setiap harinya? 

6. Apakah program latihan dapat saudara jalankan dengan baik? 

7. Kesulitan apa yang saudara hadapi dalam latihan? 

8. Bagaimana saudara mengatasi kejenuhan? 

9. Apa yang saudara lakukan apabila tidak ada pelatih? 

10. Bagaimana menurut saudara dengan pelatih yang ada di klub Persibat? 

11. Apakah pelatih sudah menjalankan program latihan dengan baik? 

12. Apakah pelatih datang tepat waktu untuk melatih 

13. Apa saja prestasi yang telah saudara raih bersama persibat? 

14. Bagaimana dengan fasilitas atau sarana dan prasarana yang ada? 
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15. Apakah dengan fasilitas atau sarana dan prasarana yang ada sudah 

mendukung untuk mencapai prestasi? 
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Lampiran 9. Hasil Wawancara Manajer Persibat 

Bapak Achmad Dahlan (Di Stadion Moh Sarengat, 20 Desember 2017) 

a. Berkenaan dengan perencanaan (planning)  

1. Apakah visi dan misi di klub Persibat 

Visi PERSIBAT Batang adalah menjadi klub sepak bola yang profesional, 

dengan pemberdayaan pemain, target klub dalam mengarungi kompetisi, dan 

dengan menggunakan pemain-pemain yang berprofesional. 

Misi PERSIBAT Batang adalah sebagai klub sepak bola yang mempunyai 

target yang maksimal untuk meningkatkan kualitas klub persibat.  

2. Apa saja program jangka pendek klub Persibat 

Program jangka pendek klub Persibat adalah pemberdayaan dengan cara 

merekrut pemain-pemain lokal atau daerah Batang sebagai aset daerah untuk 

meningkatkan kualitas pemain lokal, 

3. Apa saja program jangka panjang klub Persibat 

Program jangka panjang klub Persibat adalah menciptakan Persibat yang 

berkualitas agar bisa naik level ketingkat yang lebih tinggi. 

4. Langkah-langkah apa saja yang bapak tempuh untuk mencapai 

program-program tersebut? 

Langkah-langkah yang ditempuh manajemen adalah dengan cara 

pembinaan pemain lokal dengan seleksi lokal, tim yang terbentuk melalui latihan, 

apabila pemain sudah layak masuk tim inti Persibat langsung dikontrak. 

5. Darimana saja sumber dana yang diperoleh klub Persibat 
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Sumber dana yang diperoleh Persibat yaitu melalui sponsor tim, donatur 

pengusaha, dan hasil penjualan tiket. Karena Persibat bermain di Liga 2 tidak lagi 

di danai oleh dana APBD. 

6. Apakah ada kerjasama antara klub dengan pihak lain? Jika ada bisakah 

bapak jelaskan? 

Kerjasama antara klub dengan pihak lain yaitu dengan beberapa donatur 

pengusaha. 

b. Berkenaan dengan pengorganisasian (organizing) 

7. Bagaimana struktur organisasi yang menangani klub Persibat? 

Struktur organisasi yang menangani Persibat adalah dari struktur pengurus 

yang harus dipegang oleh PT dengan CEO bapak Dedy Irawan 

8. Bagaimana perekrutan di klub Persibat ini mulai dari karyawan, 

pelatih, dan atletnya? Apakah bapak terjun langsung dalam perekrutan 

tersebut? 

Perekrutan struktur kepengurusan adalah dengan cara memanggil oarang-

orang yang masih aktif dan mau mengurus Persibat dengan komitmen. 

Perekrutan pelatih yaitu dengan cara memberikan proposal permohonan 

kepada pelatih untuk melatih klub Persibat. 

Perekrutan pemain yaitu dengan cara seleksi lokal dan ada seleksi 

panggilan atau undangan dari klub untuk pemain-pemain senior. 

9. Siapa yang menentukan pengurus di klub Persibat? 

Pengurus di klub Persibat yang menantukan dari pihak PT yang dipegang 

oleh CEO dari hasil rapat RUPS. 
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c. Berkenaan dengan pergerakan (actuating) 

10. Bagaimana dengan program pembinaan yang ada di klub Persibat? 

Program pembinaan usia U-19 pada tahun 2014, dengan perekrutan dari 

pemain lokal yang diambil dari SMA atau SMK yang ada dikabupaten Batang. 

Tahun 2016 perekrutannya melalui seleksi masuk sekolah ditahun ajaran baru lalu 

dikumpulkan atau digabungkan menjadi satu di SMK N 1 Kandeman. 

11. Bagaimana dengan program latihan yang ada di klub Persibat? 

Program latihan yang mempunyai wewenang adalah pelatih klub, tim 

manajemen hanya menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh 

pelatih. Latihan juga terkadang manajemen meminta pelatih untuk melakukan uji 

coba melawan klub lain, baik klub daerah lokal maupun klub yang sebanding di 

Liga nasional. 

12. Bagaimana dengan jadwal latihan di klub Persibat? 

Jadwal latihannya terjadwal dari senin sampai jumat setiap pagi dan sore, 

hari sabtu latihan pada sore hari dan hari minggu libur. 

13. Apakah bapak ikut andil dalam penyusunan program latihan dan 

apakah bapak mnegtahui program latihan yang ada di klub Persibat? 

Penyusunan program latihan dilakukan semua oleh kepala pelatih yang 

dibicarakan dengan manajemen. Apabila manajemen meminta pelatih untuk 

melakukan uji coba tetap semua rencana berdasarkan hasil berunding antara 

manajemen dan pelatih, apakah klub sudah siap untuk melakukan uji coba atau 

belum. Manajemen hanya bisa memberikan agenda dan sarana, dan semua 

keputusan ada pada hasil perundingan bersama.  
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14. Prestasi apa saja yang telah diraih oleh klub Persibat? 

Prestasi Persibat dalam kompetisi yang diikuti dari tahun 2012 sampai 

2017 adalah tahun 2012 Persibat lolos dari divisi 2 ke devisi 1, tahun 2013 

Persibat bertahan di divisi 1, tahun 2014 Persibat lolos dari divisi 1 ke divisi 

utama, tahun 2015 karena PSSI dibekukan oleh FIFA dengan surat dari 

KEMENPORA oleh karena itu kompetisi tinggkat nasional yang dinaungi oleh 

PSSI dihentikan, tahun 2016 Persibat mengikuti turnamen nasional yang 

diselenggarakan oleh salah satu perusahan di Indonesia yang turnamen tersebut di 

beri nama ISC B (Indonesia Soccer Championship B). Tahun 2017 mengikuti 

kompetisi Liga 2 dengan lolos fase grup yang terdiri dari 63 tim menjadi 16 tim. 

15. Bagaimana fasilitas atau sarana dan prasarana yang ada di klub 

Persibat? 

Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh klub Persibat sudah lolos 

verifikasi Liga 2, baik itu dari stadion dan sarana prasarana penunjang latihan 

pemain. 

d. Berkenaan dengan pengawasan (controlling) 

16. Sistem atau proses pengawasan yang bagaimanakah yang bapak 

gunakan untuk dalam upaya pengontrolan di klub Persibat? 

Sistem atau proses pengawasan terhadap klub Persibat yaitu dengan cara 

menggunakan media elektronik mulai dari masalah penggajian pengontrolan 

sarana dan prasarana, sitem penggajian pemain dan pelatih dengan cara transfer ke 

rekening masing-masing pelatih dan pemain yang dari awal telah dibuatkan kartu 

atm masing-masing. Termasuk pengeluaran dan pemasukan keuangan klub 
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Persibat semua terekap. Untuk pengawasan masalah peforma tim atau peforma 

pemain manajemen menanyakan kepada pelatih untuk masalah penurunan 

peforma. 

17. Siapa saja yang ikut andil dan bertanggung jawab terhadap proses 

pengawasan atau pengontrolan di klub Persibat? 

Semua bertanggung jawab terhadap proses pengawasan dan pengontrolan, 

untuk pengontrolan internal dengan cara pengontrolan melalui direksi, untuk 

masalah keuangan juga. 
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Lampiran 10. Hasil Wawancara Sekretaris Persibat  

Bapak Kamal Kurniawan, S. Pd. (Di Rumah Pribadi, 27 Desember 2017) 

1. Menurut Bapak, apakah perencanaan dari setiap program yang ada di 

Persibat sudah berjalan dengan baik? 

Perencanaan pada awal musim terdapat kendala terhadap pendaan karena 

sponsor dan donatur perusahaan belum pada masuk, tetapi dengan seiringnya 

musim bergulir sponsor dan donatur perusahaan mulai berdatangan, dengan begitu 

menjadikan keuangan dalam klub berjalan dengan seimbang antara pemasukan 

dan pengeluaran. 

2. Bagaimana pengorganisasian yang ada di klub Persibat? 

Struktur organisasi yang menangani Persibat adalah dari struktur pengurus 

yang harus dipegang oleh PT dengan CEO bapak Dedy Irawan. 

3. Berapa jumlah pemain di klub Persibat?  

Jumlah pemain di klub PERSIBAT pada tahun 2017 yang bermain diliga 2 

ada 32 pemain dengan catatan 27 pemian kontrak dan 5 pemain magang. 

4. Seperti apa perekrutan pemain di klub Persibat? 

Perekrutan pemain yaitu dengan cara seleksi, ada 2 seleksi yang dilakukan 

klub pertama dengan cara seleksi terbuka yaitu dengan memberi kesempatan 

kepada pemain-pemain lokal daerah yang unggul. Kedua dengan cara seleksi 

panggilan atau undangan terhadap pemain senior untuk bergabung dengan klub 

tetapi tetap melalui seleksi bermain apakah masih masuk kriteria untuk bergabung 

dengan klub. 
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Lampiran 11. Hasil Wawancara Pelatih Persibat 

Bapak Daniel Roekito (Di Mess Persibat, 21 Desember 2017) 

1. Bagaimana program jangka panjang dan jangka pendek yang ada diklub 

Persibat? 

Program jangka panjang klub Persibat adalah menciptakan Persibat yang 

berkualitas agar bisa naik level ketingkat yang lebih tinggi. Program jangka 

pendek adalah dengan langkah-langkah yang ditempuh manajemen adalah dengan 

cara pembinaan pemain lokal dengan seleksi lokal, tim yang terbentuk melalui 

latihan, apabila pemain sudah layak masuk tim inti Persibat langsung dikontrak. 

2. Apakah bapak ikut andil dalam penyusunan langkah – langkah yang 

ditempuh dalam pencapaian program tersebut? 

Program yang disusun adalah dari pelatih mulai dari matrix kegiatan, 

opsetion training, presetion training dan insetion training. 

3. Bagaimana perekrutan bapak diklub Persibat? 

Perekrutan pelatih yaitu dengan cara memberikan proposal permohonan 

kepada pelatih untuk melatih klub Persibat. 

4. Apakah bapak memiliki lisensi atau sertifikat untuk melatih? Dan 

darimana bapak mendaptkan sertifikat tersebut? 

Mempunyai lisensi dari Indonesia yaitu lisensi A dan mempunyai lisensi 

dari AFC. 

5. Sudah berapa lama memberikan dedikasi kepada klub Persibat? 

Dedikasi untuk klub Persibat baru setengah musim tahun 2017 dan akan 

berlanjut di tahun 2018. 
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6. Bagaimana dengan program latihan yang dijalankan di klub Persibat? 

Program latihan di klub persibat yaitu saya menggunakan 4 komponen 

yang harus berjalan bersama antar fisik, taktik, teknik, dan mental harus maju 

bersama. 

7. Bagaimana strategi pelatih dalam menjalankan program latihan? 

Tersusun secara periodik dengan pendekatan ilmiah yang dilalukan 

melalui periodesasi itu sendiri dengan matrix yang sudah dibuat tinggal 

melaksanakan 

8. Bagaimana dengan jadwal latihan yang ada di klub Persibat? 

Jadwal latihannya terjadwal dari senin sampai jumat setiap pagi dan sore, 

hari sabtu latihan pada sore hari dan hari minggu libur. 

9. Apa saja faktor yang mempengaruhi dalam latihan? 

Ada banyak hal yang mempengaruhi dalam latihan terutama masalah 

sarana dan prasarana, masalah bagaimana menghadapi pemain dengan notabennya 

dengan karakter yang berbeda dengan kultur yang berbeda karena dari macam-

macam daerah. Masalah mental terkadang pemain juga merasakan terkadang itu 

bukan harinya tetapi terkadangan itu pada harinya mereka semangat itu yang 

harus ditanggulangi. Terkadangan ada juga konflik antar pemain karena salah 

paham itu mempengaruhi latihan tetapi pelatihlah yang bisa mengatasi itu semua. 

10. Prestasi apa saja yang telah diraih klub Persibat? 

Prestasi Persibat dalam kompetisi yang diikuti dari tahun 2012 sampai 

2017 adalah tahun 2012 Persibat lolos dari divisi 2 ke devisi 1, tahun 2013 

Persibat bertahan di divisi 1, tahun 2014 Persibat lolos dari divisi 1 ke divisi 
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utama, tahun 2015 karena PSSI dibekukan oleh FIFA dengan surat dari 

KEMENPORA oleh karena itu kompetisi tinggkat nasional yang dinaungi oleh 

PSSI dihentikan, tahun 2016 Persibat mengikuti turnamen nasional yang 

diselenggarakan oleh salah satu perusahan di Indonesia yang turnamen tersebut di 

beri nama ISC B (Indonesia Soccer Championship B). Tahun 2017 mengikuti 

kompetisi Liga 2 dengan lolos fase grup yang terdiri dari 63 tim menjadi 16 tim. 

11. Bagaimana dengan fasilitas atau sarana dan prasarana yang ada diklub 

Persibat? 

Berbicara masalah sarana dan prasarana sebenarnya masih kurang tetapi 

untuk Liga 2 lolos verifikasi. Terutama untuk proses latihan sarana dan prasarana 

sudah cukup memadahi dari stadion, gawang non permanen, rompi, kun dan bola.  

12. Apakah bapak ikut andil dalam proses pengawasan atau pengontrolan? 

Bisakah bapak jelaskan? 

Pelatih setiap hari ikut andil dalam proses pengawasan terhadap pemain 

karena di sepak bola ada 4 komponen yang harus berjalan bersama antar fisik, 

taktik, teknik, dan mental harus maju bersama. Diluar lapangan pun pelatih ikut 

mengontrol pemain mulai dari pengawasan agar tidak keluar malam agar selalu 

menjaga kondisi fisiknya. 
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Lampiran 12. Hasil Wawancara Pemain Persibat  

Mas Arif Alama (Di Mess Persibat, 21 Desember 2017) 

1. Apakah klub yang saudara ikuti telah memiliki kepengurusan yang baik? 

Kepengurusan di klub Persibat ini sudah baik. 

2. Bagaimana perekrutan pemain diklub Persibat? 

Ada 2 seleksi perekrutan petama seleksi terbuka atau umum, kedua 

seleksi tertutup atau disebut seleksi panggilan. 

3. Sudah berapa lama saudara bergabung di klub Persibat? 

Saya bergabung dengan klub Persibat sejak tahun 2012 

4. Berapa kali saudara latihan dalam setiap minggunya? 

Saya latihan 2 kali setiap hari selama senin sampai jumat dan 1 kali 

setiap hari sabtu sore 

5. Berapa lama durasi latihan setiap harinya? 

Sekitar 2 jam 

6. Apakah program latihan dapat saudara jalankan dengan baik? 

Sudah, saya mengikuti perintah pelatih 

7. Kesulitan apa yang saudara hadapi dalam latihan? 

Kalau musim kering tanah menjadi tandus 

8. Bagaimana saudara mengatasi kejenuhan? 

Latihan dibuat enjoy dengan teman-teman tim 

9. Apa yang saudara lakukan apabila tidak ada pelatih? 

Pemanasan dilanjut dengan permainan 
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10. Bagaimana menurut saudara dengan pelatih yang ada di klub Persibat? 

Sangat baik dan sangat berpengalaman ditingkat nasional 

11. Apakah pelatih sudah menjalankan program latihan dengan baik? 

Pelatih sudah menjalankan program latihan dengan baik dan benar 

12. Apakah pelatih datang tepat waktu untuk melatih 

Pelatih selalu datang tepat waktu 

13. Apa saja prestasi yang telah saudara raih bersama persibat? 

Membawa persibat menjadi runner up divisi 1 

14. Bagaimana dengan fasilitas atau sarana dan prasarana yang ada? 

Sebenarnya kurang memadahi, tetapi cukup untuk menunjang latihan 

15. Apakah dengan fasilitas atau sarana dan prasarana yang ada sudah 

mendukung untuk mencapai prestasi? 

Mendukung tetapi kurang maksimal 
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Lampiran 13. Dokumentasi 

 

Foto Bersama Tim Manajemen (Manager Persibat 2017)  

 

Foto Bersama Kepala Pelatih Persibat Tahun 2017 
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Mess Pemain Klub Persibat 

 

Stadion Moh Sarengat Batang 
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Foto Pemain Persibat Tahun 2017 

 

Wawancara Dengan Salah Satu Pemain Persibat Tahun 2017 

 


