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KATA PENGANTAR 

Pertama-tama Penulis panjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa 

yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya sehingga penulis dapat 

menyelesaikan penulisan Tugas Akhir yang berjudul : “TINJAUAN YURIDIS 

TERHADAP KEDUDUKAN PSSI DALAM PENGAWASAN DAN 

PEMBINAAN KLUB SEPAKBOLA DIKAITKAN DENGAN 

PERTANGGUNG JAWABAN HUKUM  KLUB ATAS PELANGGARAN 

YANG DILAKUKAN SUPORTER” dengan baik meskipun masih terdapat 

kekurangan didalamnya.  Tugas akhir ini membahas bagaimana kedudukan PSSI 

sebagai organisasi sepakbola di Indonesia beserta kaitannya dengan pelanggaran 

yang dilakukan oleh suporter serta bagaimana hubungan hukum antara klub 

sepakbola dengan klub. 

Penulisan ini disusun sebagai salah satu syarat untuk penulisan tugas akhir 

dalam memenuhi persyaratan program Sarjana Hukum Jurusan Hukum Bisnis dan 

Investasi Universitas Kristen Maranatha. Selain untuk menyelesaikan memenuhi 

persyaratan program Sarjana Hukum yang penulis tempuh, proses pembuatan 

tugas akhir ini dapat menambah banyak manfaat bagi penulis, baik dari segi 

akademik maupun untuk pengetahuan dan pengalaman yang tidak dapat penulis 

peroleh pada saat mengikuti perkuliahan. Dalam menyusun tugas akhir ini 

tentunya tidak lepas dari keterlibatan para pihak yang membantu dan mendorong 

penulis dalam menyelesaikan penelitian tugas akhir ini. Oleh karena itu, pada 

kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada: 
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1. Ibu Dr. P. Lindawaty S.Sewu, S.H., M.Hum., M.Kn. selaku Dekan Fakultas 

Hukum Universitas Kristen Maranatha Bandung; 

2. Bapak Christian Andersen, S.H., M.Kn. selaku Wakil Dekan I yang selalu 

memotivasi dan membantu penulis baik sebelum maupun sesudah penyusunan 

tugas akhir ini; 

3. Bapak Yohanes H. Sirait, S.H., LL.M. selaku Pembimbing yang sudah 

meluangkan waktunya untuk membantu penulis juga selalu memotivasi, 

membantu, dan membimbing penulis dengan penuh kesabaran dalam 

penyusunan tugas akhir ini; 

4. Bapak Dr. Hassanain Haykal, S.H., M.Hum., dan Bapak Daniel Hendrawan , 

S.H., M.Hum., M.Kn. Selaku dosen penguji yang telah membantu dan 

menguji penulis. 

5. Kedua Orang Tua dan adik penulis yang telah memberikan motivasi dan 

dukungan secara moral dan materil kepada penulis; 

6. Ine Nurhayati, Hasya Amalia Mutisha, Irvan Aktivan, Nuriza Rahmayani, 

Yelma Nomida A selaku sahabat penulis yang selalu membantu, memberi 

dukungan, dan memotivasi Penulis untuk menyelesaikan tugas akhir ini; 

7. M. Galang Ragadhita, Dian Cahya Pratama, Erry Yudhistira, Tomy Fimanto, 

Jerry Agustian, Faris M. Azka, Rayi Paramita, Chintya Irene, Larisa Chandra, 

Analisa Cinta, Calvin Julio P, Bimo Putra Risalno, selaku sahabat penulis 

yang terus memberikan bantuan dan dukungan secara moral kepada penulis 

dalam menyelesaikan tugas akhir ini; 
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8. Teman-Teman penulis sesama Fakultas Hukum yang selalu berkumpul di 

Taman Eden yang seluruhnya selalu memberi dukungan kepada penulis; 

9. Seluruh Dosen dan Staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Kristen 

Maranatha Bandung, yang telah banyak memberikan motivasi serta dorongan 

ilmu dan pengalaman yang sangat berharga serta bermanfaat bagi penulis; 

Penulis berharap penulisan tugas akhir ini dapat berguna dalam rangka 

menambah wawasan dan menambah ilmu pengetahuan khususnya untuk penulis. 

Penulis juga menyadari bahwa dalam penyusunan tugas akhir ini masih jauh dari 

kata sempurna. Oleh sebab itu, penulis meminta kritik dan saran karena tidak ada 

sesuatu yang sempurna tanpa kritik dan saran yang membangun. Semoga tugas 

akhir ini dapat dipahami bagi siapapun yang membacanya dan berguna bagi 

penulis sendiri maupun orang yang membacanya. Penulis memohon maaf apabila 

terdapat kesalahan kata. Terimakasih 
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