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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Negara Indonesia dapat disebut dengan Negara Kesejahteraan, sebagimana 

tercermin dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik 

Indonesia Tahun 1945 Alenia ke empat, menyatakan bahwa:  

“Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara 

Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah 

darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdasakan 

kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan 

kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah 

Kemerdekaan Bangsa Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar 

Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik 

Indonesia, yang berkedaulatan rakyat berdasar kepada: Ketuhanan Yang 

Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradap, Persatuan Indonesia dan 

Kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan 

perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh 

rakyat indonesia”. 

 

Kemudian, Tujuan Negara telah dilandasi oleh Keadilan yang secara merata 

dan seimbang, hal ini dapat tercermin dari sisi batang tubuh Pembukaan dalam 

ketentuan Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik 

Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah Negara 

Hukum. Negara merupakan organisasi tertinggi diantara satu kelompok atau 

beberapa kelompok masyarakat yang mempunyai cita-cita untuk bersatu hidup di 

dalam daerah tertentu, dan mempunyai Pemerintahan yang berdaulat.
1
 Mengenai 

tugas Negara terbagi menjadi tiga bagian kelompok yaitu, Pertama, Negara harus

                                                           
1
 Moh. Mahfud MD. 2000.  Dasar dan Struktur KetataNegaraan Indonesia. Jakarta: 

Renaka Cipta. hlm. 64.  



2 
 

 
 

memberikan perlindungan kepada penduduk dalam wilayahnya tertentu, Kedua, 

Negara harus mendukung atau 
langsung

 menyediakan pelayanan kehidupan 

Masyarakat di bidang Sosial, Ekonomi, dan Kebudayaan. Ketiga, Negara sebagai 

Penengah yang tidak memihak antara Pihak yang berkonflik dalam masyarakat 

serta menyediakan suatu sistim yudisial yang menjamin keadilan dasar dalam 

hubungan kemasyarakatan.
2
   

Pekerja/buruh memiliki peranan dan kedudukan yang sangat penting dalam 

Pembangunan Nasional sebagai pelaku maupun tujuan pembangunan itu sendiri, 

sehubungan dengan pentingnya Perlindungan Tenaga Kerja dan Keluargannya 

sesuai dengan Harkat dan Martabat kemanusiaan untuk menjamin Hak-hak dasar 

Pekerja/buruh dalam hal menjamin kesamaan, kesempatan serta perlakuan tanpa 

diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan Pekerja/buruh 

dengan mempertimbangkan kemajuan dunia usaha. oleh karenanya, seharusnya 

Pemerintah wajib secara tetap dan terus menerus membina, menyempurnakan dan 

menertibkan aparatur dibidang Ketenagakerjaan agar mampu menjadi alat yang 

efisien, aktif, bersih dan berwibawa agar dalam melaksanakan tugasnya selalu 

berdasarkan Hukum yang dilandasi sikap dan semangat pengabdian masyarakat.
3
 

Secara sosial ekonomi kedudukan buruh sangatlah lemah karena kedudukan 

Pekerja/buruh merupakan kedudukan Subyek Hukum yang paling rendah dari 

sistem Ketenagakerjaan, sehingga perlu kiranya peran Negara untuk melindungi 
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posisi Pekerja/buruh yang lemah agar bisa memproteksi kedudukan buruh dalam 

menuntut Hak-haknya
4
.   

Kemudian salah satu dari tujuan suatu Negara yaitu mencapai suatu keadilan 

secara merata dan seimbang dan Negara sebagai Penengah yang tidak memihak 

antara pihak-pihak yang berkonflik dalam masyarakat serta menyediakan suatu 

sistem yudisial yang menjamin keadilan dan kepastian hukum, sebagai dasar 

dalam hubungan kemasyarakatan. dalam hal ini peran Negara tercermin dalam 

fungsi yudikatif terutama Pengadilan. Disini Pengadilan harus dapat memberikan 

keadilan bagi setiap para pencari keadilan, tetapi seringkali keadilan tersebut tidak 

tercapai karena adanya inskonsistensi ke Putusan terhadap suatu permasalahan. 

Semisal keditak adilan dalam perkara Ketenagakerjaan dan Kepailitan pada saat 

pihak-pihak yang berkepentingan dalam Kepailitan memiliki interprestasi yang 

berbeda terhadap beberapa peraturan yang sama sehingga pada hakikatnya tidak 

terwujud suatu keadilan dasar bagi para pihak. Apalagi jika di benturkan antara 

kepentingan para pihak misalnya kepentingan Negara dan Pekerja/buruh atau 

Pengusaha dengan Pekerja/buruh. 

Selanjutnya, mengenai Utang Pajak Negara bahwa Utang pajak merupakan 

khas Negara yang pembayarannya didahulukan (hak mendahulu Negara), yang 

akan dipergunakan untuk Pembangunan Negara dan Masyarakat Indonesia , 

termasuk salah satunya untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru bagi 

Pekerja/buruh Indonesia. kemudian pihak Pekerja/buruh yang terkena Pemutusan 

Hubungan Kerja oleh Perusahaan yang mengalami Kepailitan sedangkan dalam 
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permasalahan tersebut Pekerja/buruh berpendapat, berdasakan ketentuan Pasal 95 

Ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketengakerjaan 

menyatakan bahwa ketika dalam hal Perusahaan Pailit mengenai Hak-hak 

Pekerja/buruh juga didahulukan atas Piutangnya dari pada Utang lainnya. 

Selanjutnya, Pada Tanggal 25 Maret Tahun 2003, Pemerintah Indonesia 

Mengundangkan Undang-Undang Nomor13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 

untuk menggantikan berbagai Undang-Undang di bidang Ketenagakerjaan yang di 

pandang tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan tuntutan pembangunan mengenai 

Ketenagakerjaan serta Undang-Undang tersebut diharapkan terciptanya Hubungan 

Industrial yang berkeadilan untuk mewujudkan jaminan perlindungan pagi pihak 

yang lemah sehingga terwujud adanya kesamaan atau keseimbangan.
5
 dalam 

ketentuan Pasal 4 Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaa 

menyebutkan bahwa: 

“Pembangunan ketenagakerjaan bertujuan untuk memberdayakan dan 

mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi, mewujudkan 

pemerataan kesempatann kerja, memberikan perlindungan kepada tenaga 

kerja dalam mewujudkan kesejahteraan dan meningkatkan kesejahteraan 

tenaga kerja dan keluarganya”.  

 

Kemudian adanya usaha pemerintah untuk penegakan Hukum di Indonesia 

mengenai penyelsaian Sengketa antara Pekerja/buruh dengan Pengusaha atau 

segala Perkara dibidang Ketenagakerjaan, Pemerintah mengeluarkan Undang-

Undang No.2 Tahun 2004 tentang Penyelsaian Perselisihan Hubungan Industrial. 

Sebagai salah satu landasan sosiologis dikeluarkannya Undang-Undang tersebut 

adalah untuk Hubungan Industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan sesuai 
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dengan nilai-nilai Pancasila. Perkara Perselisihan Hubungan industrial menjadi 

semakin meningkat hingga samapai saat ini, sehingga diperlukannya institusi dan 

mekanisme Penyelsaian Perselisihan Hubungan Industrial yang cepat, tepat adil 

dan murah.
6
 kedua aturan Perundang-Undangan tersebut telah diberlakukan akan 

tetapi Perlindungan terhadap Pekerja/buruh belum dilakukan dengan maksimal 

hingga saat ini, dikarenakan kedudukan Pekerja/buruh lebih lemah dibandingkan 

dengan kedudukan Pengusaha.  

Pekerja/buruh orang yang tidak bebas untuk menentukan kehendaknya 

terhadap Pengusaha karena suatu Hubungan Kerja Pengusaha telah memberikan 

batasan-batasan yang harus di patuhi dan di taati oleh Pekerja/buruh itu sendiri. 

akibat dari kondisi yang demikian jika terjadi Perselisihan Hubungan Industrial 

antara pihak Pekerja/buruh dengan Perusahaan menyangkut masalah Perselisihan 

Hak dan Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja, membuat posisi Pekerja/buruh 

dengan pihak Pengusaha tidak seimbang ketika di Pengadilan.
7
 Padahal ketika 

Pekerja/buruh bekerja memperoleh penghasilan berupah Upah maka Pengusaha 

pun dapat diduga dan patut diduga telah memperoleh keuntungan dari hasil kerja 

Pekerja/buruh.  

Kemudian apabila terjadinya suatu kepailitan dalam suatu Perusahaan sudah 

sewajarnya Hak-hak Pekerja/buruh harus didahulukan. dikarenakan dalam hal ini 

adanya diawali dengan hubungan perjanjian kerja antara pihak Pekerja/buruh 

dengan pihak Pengusaha. Akan tetapi kedudukan Pekerja/buruh dalam perkara 
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Kepailitan dibawah Kreditor Seperatis, hal ini jelas menyebabkan kerugian bagi 

Pekerja/buruh bahwasannya secara produktifitas, Pekerja/buruh sudah banyak 

memberikan kontribusi yang cukup besar kepada Pengusaha.  

Selanjutanya, ketika adanya perkara sengketa anatara Pekerja/buruh dengan 

Pengusaha diselsaiakan di Pengadilan Hubungan Industrial sebagaimana dalam 

ketentuan Undang-undang Nomor 2 tahun 2004. Pengadilan Hubungan Industrial 

adalah pengadilan khusus yang dibentuk di lingkungan Pengadilan Negeri yang 

berwenang memeriksa, mengadili, dan memberi Putusan terhadap Perselisihan 

Hubungan Industrial. belum dapat menjamin adanya Kepastian Hukum dan 

Keadilan khususnya bagi Pekerja/buruh sebagai pihak yang lemah. Padahal 

pembentukan Pengadilan Hubungan Industrial sebagai Pengadilan Khusus 

merupakan kebutuhan untuk mencapai Kepastian Hukumyang berkeadilan bagi 

Pekerja/buruh dan Pengusaha. Kepastian Hukum tersebut diwujudkan untuk 

mengakhiri perselisihan yang terjadi antara Pekerja/buruh dengan Pengusaha yang 

mempengaruhi proses produksi bagi pengusaha dan mengganggu perekonomian 

keluarga Pekerja/buruh tersebut. 

Tidak dapat dipungkiri, Kepastian Hukum atas suatu Putusan Pengadilan 

Hubungan Industrial telah berkekuatan Hukum tetap, tetapi dalam praktiknya 

Putusan itu tidak dapat dilaksanakan. seringkali dalam pelaksanaan Putusan masih 

menjadi masalah yang sangat krusial, seolah-olah Putusan itu tidak bernilai karena 

sulit untuk di eksekusi. Pelaksanaan Putusan bukanlah sesuatu hal yang pasti dan 

sangat susah dilakukan meskipun Putusan tersebut telah mempunyai Hukum tetap. 

hal ini terjadi disebabkan karena tidak adanya campur tangan pengawasan dari 
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pemerintah dalam proses eksekusi sebagaimana dalam peraturan penyelsaian 

perselisihan hubungan industrial sebelumnya, serta tidak adanya sanksi yang tegas 

mengenai pihak yang tidak melaksanakan Putusan Pengadilan yang berkekuatan 

Hukum tetap. padahal pada prinsipnya setiap Putusan Pengadilan haruslah dapat 

di eksekusi apabila eksekusi tidak dijalankan maka tidak akan ada artinya jika 

Putusan Hakim tidak dapat di eksekusi sewaktu-waktu akan menjadi Putusan yang 

berkekuatan Hukum tetap (Inkrach Van Gewijsde).
8
  

Tujuan akhir dari suatu acara persidangan yang digelar agar pihak yang 

merasa dirugikan hak dan kepentingan hukumnya dipulihkan kembali melalui 

suatu Putusan persidangan yakni Putusan Hakim. dan pada pengadilan hubungan 

industrial hal ini masih belum terimplementasikan bahwa Putusan tersebut dapat 

dieksekusi tetapi pada kenyataan tidak seperti yang diharapkan. Suatu Putusan 

Pengadilan hubungan indutrial yang telah berkekuatan Hukum tetap sulit untuk 

melaksanakannya, padahal dalam Putusan tersebut telah melekat kekuatan 

Pelaksanaanya. 

Hal tersebut seringkali terlihat dalam praktik, dimana kasus perselisihan 

hubungan industrial yang berkekuatan Hukum tetap, tidak mendapat kepastian 

Hukum karena sulit mengeksekusinya. Sebagaimana dalam penulisan tugas akhir 

ini dalam penelitian penulis merujuk pada kasus yang riel terjadi yaitu kasus 19 

(sembilan belas) Pekerja/buruh PT. Mitra Binamandiri Makmur. pada Pokok 

Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Putusan No.221/ G/ 2009/ PHI.Surabaya 

dan Hakim Agung Kasasi Putusan No.497 K/ PDT. SUS/ 2010 dan Peninjauan 
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Kembali Putusan No.125 PK/ Pdt. Sus/ 2012 kemudian memutuskan menyatakan 

Hubungan Kerja Tergugat (PT.Mitra Binamandiri Makmur) untuk membayar 

Hak-hak Para Penggugat (19 Pekerja/buruh) putus karena Pemutusan Hubungan 

Kerja (PHK) dan menghukum Tergugat untuk membayar Hak-hak para 

Penggugat, sebesar Rp. Rp.231.475.500,- (Dua Ratus Tiga Puluh Satu Juta Empat 

Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Lima Ratus Rupiah).  

Namun Putusan tersebut tidak dapat dieksekusi, Pekerja/buruh yang 

tergabung dalam Serikat Buruh Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia di Jawa 

Timur mengenai kasus tersebut ditanggapi oleh Ketua DPW FSPMI Jawa Timur 

dengan memberikan 2 (dua) kali Somasi terhadap pihak Tergugat (PT.Mitra 

Binamandiri Makmur) untuk memperingatkan agar Perusahaan Tersebut 

menjalankan Isi Putusan Pengadilan Hubungan Industrial, tetapi pada kenyataanya 

Somasi pertama yang diberikan kepada Pihak Tergugat tidak dihiraukan dan 

kemudian Somasi yang kedua akhirnya Pihak Tergugat Menjawab Somasi 

tersebut pada pokoknya PT.Mitra Binamandiri Makmur tersebut, belum mampu 

melaksanakan isi Putusan itu, namun pada akhirnya Pekerja/buruh mengambil 

tindakan upayah Hukum lain yaitu dengan cara mengajukan Permohonan Pailit 

melalui Pengadilan Niaga Surabaya untuk memperoleh kepastian hukum akan 

Hak-haknya melalui lembaga Kepailitan. 

Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan Pailit oleh 19 

Pekerja/buruh terhadap Perseroan Terbatas dengan mendasarkan pada Putusan 

Pengadilan yang telah berkekuatan Hukum tetap, namun tidak terlaksana. Namun 

demikian harus diakui tentang kedudukan Pekerja/buruh sebagai kreditur dalam 
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hal Perusahaan tempat bekerja dimohonkan Pailit sampai saat ini meskipun telah 

diundangkan adanya aturan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang 

Kepailitan dan PKPU bahwasannya kedudukan Pekerja/buruh dalam Undang-

Undang tersebut belum jelas. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 

2003 Tentang Ketenagakerjaan Pekerja/buruh berkedudukan mendapat prioritas 

menjadi kreditur preferens atau Kreditor Istimewa untuk mendapatkan Hak-

haknya. Jadi Undang-Undang  Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan 

PKPU masih menjadi hambatan bagi pemenuhan Hak-hak buruh dalam kondisi 

Pekerja/buruh mengajukan permohonan Pailit terhadap Perusahaan yang tidak 

menjalankan eksekusi tersebut. 

Hal ini menjadi sebuah permasalahan dalam Hukum Kepailitan itu sendiri 

berkaitan dengan kedudukan para Pekerja/buruh sebagai pihak Pemohon Pailit 

atas Hak-haknya, yang sebelumnya telah memperoleh kekutan Hukum tetap tetapi 

eksekusi tidak terlaksana. Hak-hak tersebut dikualifikasikan sebagai Utang yang 

timbul diluar perjanjian sehingga harus memperoleh pembayaran jadi Utang ini 

karena adanya Putusan Pengadilan timbul dari Upah atau Pesangon Pemutusan 

Hubungan Kerja yang tidak di bayar oleh pihak Perusahaan PT. Mitra 

Binamandiri Makmur tersebut. 

Dalam arti Putusan Hakim yang berkekuatan Hukum tetap adanya suatu 

kebenaran dan kepastian Hukum terhadap hubungan antara para Pihak yang 

berperkara, dimana para Pihak yang berperkara harus mengakui dan pihak yang 

telah dikalahkan harus menjalankan ketentuan Hukum yang berlaku dan mentaati 

sesuai yang di tetapkan dalam Amar serta harus dilaksanakan secara sukarela atau 
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paksa.
9
 Pelaksanaan Putusan Pengadilan merupakan kewajiban dari pihak yang 

dikalahkan untuk memenuhi suatu prestasi, yang merupakan hak dari pihak yang 

dimenangkan sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan tersebut, dan 

pada kasus PT. Mitra Binamandiri Makmur ini enggan untuk melaksanakan 

Putusan Pengadilan tersebut pada akhirnya Putusan tersebut tidak terlaksana. 

Akibatnya kepastian Hukum dan keadilan tidak tercapai dalam hal demikian maka 

pihak Pekerja/buruh telah menggunakan Lembaga Kepailitan sebagai upayah 

untuk mendapatkan Hak-haknya sebagaimana telah diPutus Pengadilan Hubungan 

Industrial Surabaya tidak dapat dilaksanakan. 

Seringkali Hak-hak Pekerja/buruh tak terpenuhi, ketika terjadi Pemutusan 

Hubungan kerja (PHK) dan juga karena ketika Perusahaan Pailit. hal ini patut di 

sayangkan karena Undang Undang Dasar 1945 menjamin Hak-hak buruh tersebut 

sebagaimana tertuang dalam Pasal 28 ayat (2) yang berbunyi: “Setiap orang 

berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak 

dalam hubungan kerja”.
10

  

Bahkan hak untuk mendapatkan upah ini juga di akui sebagai hak atas 

kesejahteraan sebagaimana tertuang dalam Pasal 38 ayat (4) Undang-Undang 

No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi:   

“Setiap orang baik pria maupun wanita, dalam melakukan pekerjaan yang 

sepadan dengan martabat kemanusiaanya berhak atas upah yang adil sesuai 

dengan prestasinya dan dapat menjamin kelangsungan kehidupan 

keluargannya”. 
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Pada implementasinya sampai saat ini Pekerja/buruh belum sejahtera 

seringkali Hak-haknya tidak didapatkan dalam praktiknya Negara sebagai pihak 

yang berkewajiban melindungi rakyat khususnya Pekerja/buruh, Negara belum 

dapat menjadi pion yang bisa diandalkan. Pengajuan Pailit dalam penelitian ini 

bukan karena Utang yang lahir dari perikatan melainkan Utang yang lahir karena 

adanya Putusan Pengadilan, dengan kata lain hal ini Utang yang disebabkan 

karena perintah Undang-Undang akibat adanya perkara sengketa atas Hak-hak 

upah, pembayaran uang pesangon atau suatu pembayaran yang diharuskan oleh 

ketentuan aturan Perundang-undangan dan dalam suatu Putusan Pengadilan yang 

berkekuatan hukum tetap. 

Selanjutnya mengenai suatu permohonan Pailit oleh Pekerja/buruh Terhadap 

PT.Mitra Binamandiri Makmur sebagaimana dalam penelitian ini tidak ada 

kaitannya dengan kesulitan keuangan, dan tidak ada kaitannya dengan Perusahaan 

yang tidak sehat atau karena Perusahaan bangkrut, melainkan karena ke engganan 

PT. Mitra Binamandiri Makmur untuk membayar kewajibannya kepada 19 

Pekerja/buruh berupa pembayaran Upah, Pesangon dan Hak-hak normatif lainnya 

meskipun sudah ada Putusan Hakim yang berkekuatan hukum tetap. 

Permohonan Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang 

diajukan oleh Pekerja/buruh bertujuan untuk jalan keluar memperoleh keadilan, 

karena pihak PT.Mitra Binamandiri Makmur (Debitor) enggan tidak bersedia 

secara sukarela membayar Utang-Utangnya, maka Pekerja/buruh mencari 

keadilan dengan jalan mengajukan permohonan Pailit. hal tersebut terjadi karena 

pada implemantasinya penyelsaian sengketa melalui Pengadilan Hubungan 
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Industrial Surabaya dirasakan sudah tidak memadai dan memakan waktu yang 

lama dan sulit untuk dilaksanakan sepertihalnya kasus yang terjadi di PT.Mitra 

Binamandiri Makmur tersebut. ketidak jelasan kedudukan Pekerja/buruh sebagai 

kreditur dalam hal ketika terjadi permohonan Pailit atau saat terjadi Kepailitan 

dalam suatu Perusahaan tersebut.  

Sampai saat ini Undang-Undang No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan 

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang bertentangan dengan Undang-Undang 

No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjan jadi hal ini perlu diteliti lebih 

mendalam, dalam ketentuan Pasal 29, Pasal 55 ayat (1), Pasal 59 (1) dan Pasal 

138 Undang Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan 

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sangat merugikan buruh karena Hak-

hak Pekerja/buruh yang diputuskan hubungan kerjannya karena tempat kerjannya 

Pailit. dengan diputuskannya Perusahaan Pailit maka demi Hukumgugur segala 

tuntutan Pekerja/buruh yang sedang berjalan. Selain itu juga mengatur mengenai 

kedudukun Kreditor speratis sebagai pemegang hak tanggungan yang mempunyai 

wewenang mutlak melakukan eksekusi seolah-olah tidak terjadinya Kepailitan. 

dan ketentuan tersebut merugikan Hak-hak konstitusi para Pemohon yang di 

jamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indnesia Tahun 1945. 

Mahkama Konstitusi dalam Putusannya menyatakan permohonan tidak dapat di 

terima.
11

 

Sebagai bahan analisis kasus dalam penelitian ini mengenai Kronologis 

kasus Sebagai Pemohon Pailit Arie Wilis Dkk/mantan Pekerja/buruh PT.Mitra 
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 Samsudin M.Sinaga.2012. Hukum Kepailitan Indnesia.Jakarta: PT.Tata Nusa. hlm.12 
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Binamandiri Makmur Perkara Nomor No.09/ PKPU/ 2014. PN. Niaga. Surabaya. 

kemudian permohonan Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang 

dalam kasus ini diajukan oleh Arie Wilis Dkk (19 orang) selaku mantan 

Pekerja/buruh PT. Mitra Binamandiri Makmur yang beralamat Desa Randu Pitu, 

Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan. 

Adapun dasar yang Melatarbelakangi pengajuan Pailit dan Penundaan 

Kewajiban Pembayaran Utang diakibatkan Termohon Pailit PT. Mitra 

Binamandiri Makmur Adanya Utang yang telah jatuh tempo, dan dapat ditagih 

serta tidak melaksanakan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial 

Perkara Putusan No. 221/ G / 2009 / PHI .Surabaya dan Hakim Agung Kasasi 

Perkara Putusan No. 497K / PDT. SUS / 2010 dan Peninjauan Kembali perkara 

Putusan No.125 PK/ Pdt. Sus/ 2012 kemudian memutuskan menyatakan 

hubungan kerja Tergugat (PT.Mitra Binamandiri Makmur) untuk membayar Hak-

hak para Penggugat (19 Pekerja/buruh) putus karena Pemutusan Hubungan Kerja 

(PHK) dan menghukumTergugat untuk membayar Hak-hak para Penggugat, 

sebesar Rp. Rp.231.475.500,- (Dua Ratus Tiga Puluh Satu Juta Empat Ratus 

Tujuh Puluh Lima Ribu Lima Ratus Rupiah).  

Akibat tidak terlaksananya Putusan tersebut, Pekerja/buruh (Ari willis Dkk 

19 Orang) mengajukan Pailit ke pengadilan Niaga Surabaya dengan alasan bahwa 

PT.Mitra Binamandiri Makmur sebagai Termohon Pailit tidak membayar lunas 

satu pun Utangnya padahal sudah jatuh tempo dan dapat ditagih. Hal ini sesuai 

dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan 

dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang berbunyi: “Debitor yang 
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mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu 

utang yang jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan. 

Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau 

lebih kreditornya. 

Berdasarkan uraian singkat di atas maka penulis tertarik untuk membahas 

lebih jauh lagi dan menjadikan permasalahan tersebut di atas sebagai tugas akhir 

skripsi yang berjudul “ANALISIS YURIDIS PUTUSAN NO. 09/ PKPU/ 2014. 

PN. NIAGA. SURABAYA TENTANG KEDUDUKAN BURUH MENJADI 

KREDITOR PEMOHON KEPAILITAN DAN PKPU. 

 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana Posisi Upah Buruh ketika Perusahaan Pailit dalam Prespektif 

Hukum ? 

2. Bagaimana Putusan Pengadilan Niaga Nomor 09/ PKPU/ 2014. PN. NIAGA. 

Surabaya yang Mengabulkan Buruh sebagai Pemohon Kepailitan dan PKPU 

setelah adanya Putusan Pengadilan Hubungan Industrial dalam Prespektif 

Hukum ? 

3. Bagaimana Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 09/ PKPU/ 2014. PN. 

NIAGA. Surabaya Buruh sebagai pemohon Kepailitan dan PKPU ? 
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C. Tujuan 

Tujuan penulisan Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut: 

1. Melakukan kajian yang mendalam dan komprehensif mengenai Posisi Upah 

Buruh ketika Perusahaan Pailit dalam prespektif hukum; 

2. Melakukan kajian yang mendalam dan komperensif mengenai Putusan 

Pengadilan Niaga Nomor 09/ PKPU/ 2014. PN. NIAGA. SBY yang 

Mengabulkan Buruh sebagai Pemohon Kepailitan dan PKPU setelah di Putus 

oleh Pengadilan Hubungan Industrial dalam Prespektif Hukum; 

3. Melakukan kajian yang mendalam dan komperensif mengenai Pertimbangan 

Hakim dalam Putusan Nomor 09/ PKPU/ 2014. PN. NIAGA. SBY 

 

D. Manfaat Dan Kegunaan 

1. Manfaat Teoritis 

Karya tulis ini diharapkan dapat memberikan manfaat sumbangsih 

pemikiran untuk perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya pemahaman 

tentang HukumKetenagakerjaan dan Hukum Kepailitan. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Penulis 

Karya tulis ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dalam rangka 

menunjang pengembangan ilmu bagi penulis pada khususnya, 

mahasiswa fakultas hukum dan seluruh masyarakat Indonesia pada 

umumnya. 
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b. Bagi Pekerja/Buruh 

Sebagai wawasan pengetahuan dan pandangan pekerja/buruh, tentang 

langkah-langkah pemenuhan hak-haknya, apabila suatu saat terdapat 

masalah yang sesuai dengan kasus di dalam penelitian ini. 

c. Bagi Aparat Penegak Hukum 

Sebagai sumbangsih pemikiran penulis untuk kalangan praktisi hukum, 

instansi peradilan dan termasuk aparatur penegak Hukum lainnya dalam 

rangka menerapkan dan menegakkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 

2003 Tentang Ketenagakerjaa, Undang-Undang No.2 Tahun 2004 

Tentang Penyelsaian Perselisihan Hubungan Industrial dan Undang-

Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU, maupun 

Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang memiliki relevansi 

dengan Hukum Perdata Bisnis di indonesia yang bertujuan untuk 

memberikan Perlindungan Hukum terhadap kepentingan Publik. 

d. Bagi Pengusaha  

Sebagai sumbangsih pemikiran penulis untuk pengusaha agar selalu 

untuk berhati-hati dalam memberikan Hak-hak buruh sesuai dengan 

ketentuan Undang-Undang yang berlaku agar Perusahaan tidak sampai 

Pailit (Bangkrut). 
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E. Metode Penulisan 

1. Metode pendekatan 

Pendekatan masalah merupakan proses pemecahan atau penyelesaian 

masalah melalui tahap-tahap yang telah ditentukan sehingga mencapai tujuan 

penelitian atau penulisan.
12

 Penulisan ini menggunakan pendekatan yuridis 

normatif. pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan cara menelaah dan 

menginterpretasikan hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas, 

konsepsi, doktrin dan norma hukum yang berkaitan dengan hukum kepailitan 

dan hukum ketenagakerjaan. pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan 

kepustakaan, yaitu mempelajari jurnal-jurnal, buku-buku, peraturan 

perundang-Undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian 

ini.
13

 

2. Jenis Bahan Hukum
14

 

Bahan penulisan Hukum ini meliputi: 

a. Bahan Hukum Primer meliputi:
15

 Berbagai peraturan perundang-

Undangan yang menyangkut Hukum Acara Perdata, Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 

                                                           
12

 Abdulkadir Muhammad. 2004, Hukum dan Penelitian Hukum. Bandung: Citra Aditya 

Bakti, hlm. 112. 
13

 Soerjono, Soekanto dan Sri Mamudji. 1985. Penelitian Hukum Normatif SuatuTinjauan 

Singkat, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 52. 
14

 Dalam Penelitian ini tidak digunakan istilah “data” ,tapi istilah “bahan hukum”, karena 

dalam penelitian normatif tidak memerlukan data, yang diperlukan adalah analisis ilmiah terhadap 

bahan hukum. Dalam Jhony Ibrahim, 2006, Teori dan Metodelogi Penelitian Hukum Normatif, 

Malang: Bayumedia. hlm. 268-269. 
15

Bambang Sunggono, 1998, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: PT. Raja Grafindo 

Persada, hlm: 116. Bambang mengemukakan bahwa bahan hukum Primer yaitu bahan hukum 

yang mengikat yang terdiri dari, 1). Norma atau kaidah dasar pembukaan UUD 1945. 2). Peraturan 

dasar , yaitu UUD 1945 dan Ketetapan-ketetapan MPR. 3). Peraturan perundang-undangan. 4). 

Bahan hukum yang tidak dikodifikasi, misalnya hukum adat. 5). Yurisprudensi. 5). Traktat. 7). 

Bahan hukum dari zaman penjajahan yang kini masih berlaku.  
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Tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004 

tentang Peyelsaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang 

Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Penundaan Kewajiban Pembayaran 

Utang dan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 09/ PKPU/ 

2014. PN. NIAGA. Surabaya. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 

67/ PUU- IX/ 2013 tentang kedudukan Upah Pekerja/buruh ketika 

Perusahaan Pailit dan Upah buruh yang tidak di bayar di artikan sebagai 

Utang Perusahaan Pailit. 

b. Bahan Hukum Sekunder: bahan hukum sekunder diperoleh dari studi 

pustaka berupa jurnal-jurnal, buku-buku, makalah, atau sumber-sumber 

lain yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini. 

c. Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk 

atau penjelasan bahan-bahan hukum primer dan sekunder seperti 

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus hukum, ensiklopedia, 

dan lain-lain. 

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 

Teknik pengumpulan bahan Hukumyang dilakukan adalah model studi 

kepustakaan (library research). yang dimaksud adalah pengkajian informasi 

tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber, dipublikasikan 

secara luas dan dibutuhkan dalam penelitian Hukum normatif,
16

 yaitu 

penulisan yang telah didasari pada data-data yang dijadikan obyek penulisan 

kemudian dikaji dan disusun secara komprehensif. 

                                                           
16

 Jhony Ibrahim. 2006. Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Malang: 

Bayumedia. Hlm. 392. 
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4. Teknik Analisa Bahan Hukum 

Analisis data di dalam penelitian ini, dilakukan secara kualitatif yakni 

pemilihan Teori-Teori, Asas-Asas, Norma-Norma, doktrin dan Pasal-Pasal 

didalam Undang-Undang. Kemudian membuat sistematika dari data-data 

tersebut. Data yang dianalisis secara kualitatif akan dikemukan dalam bentuk 

uraian secara sistematis dengan menjelaskan hubungan antar jenis data. 

Selanjutnya semua data diseleksi dan diolah kemudian dinyatakan secara 

deskriptif sehingga selain menggambarkan, mengungkapkan dasar hukumnya 

dan dapat memberikan solusi terhadap permasalahan yang dimaksud dalam 

penelitian ini.   

 

F. Sistematika Penulisan  

Dalam penyusunan penulisan hukum ini, penulis membagi dalam 4 bab dan 

masing-masing bab terdiri atas sub yang bertujuan untuk mempermudah agar bisa 

paham mengenai penulisan hukum tersebut. adapaun sistematika penulisannya 

sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Merupakan bab yang memuat pendahuluan yang meliputi latar belakang, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, 

metode penelitian dan sistematika penulisan. 
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BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini penulis akan memaparkan landasan konsep, teori, atau 

kajian teori, berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti, 

diantaranya meliputi: pertama, mengenai hukum ketengakerjaan di 

dalamnya memuat tentang pengaturan dan pengertian secara umum, 

adanya unsur-unsur hubungan kerja, kewajiban pengusaha dengan 

pekerja/buruh ketika perusahaan mengalami pailit, cara penyelsaian 

perselisihan dalam suatu hubungan kerja dalam suatu perusahaan pailit. 

kedua, mengenai hukum kepailitan didalamnya memuat tentang 

pengertian dan pengaturan kepailitan serta penundaan kewajiban 

pembayaran utang, persyaratan dan pihak yang dapat mengajukan 

permohonan pailit dalam suatu perusahaan pailit, akibat hukum 

kepailitan, pembuktian sederhana dalam kepailitan, pengaturan prinsip 

utang dalam kepailitan. ketiga, pengadilan hubungan industrial dan 

pengadilan niaga, dalam hal ini akan dipaparkan mengenai pengertian 

kompetensi dan ruang lingkup pengadilan hubungan indutrial dan 

pengadilan niaga. keempat, pertimbangan hakim dan putusan pengadilan 

didalamnya akan dipaparkan mengenai pengertian pertimbangan hakim 

dan putusan pengadilan, dan eksekusi serta asas-asas putusan hakim. 

BAB III PEMBAHASAN 

Dalam bab ini akan diuraikan tentang pembahasan dari rumusan masalah 

yang diangkat, Pertama, membahas mengenai kedudukan upah 

pekerja/buruh dalam prespektif hukum ketenagakerjaan dan hukum 
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kepailitan berdasar Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang 

ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang 

Kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang serta merujuk 

dalam Putusan Mahkama Konstitusi No.67/ PUU-XI/2013 tentang 

prioritas kreditur dalam kepailitan. Kedua, menjabarkan mengenai posisi 

kasus penelitian dan akibat putusan pengadilan hubungan industial yang 

berkekuatan hukum tetap berkompetensi dalam pengadilan niaga, serta 

implikasi putusan pengadilan niaga Nomor 09/ PKPU/ 2014/ PN. Niaga. 

Surabaya. Ketiga, membahas mengenai menganalisa pertimbangan 

hukum dalam putusan Nomor 09/ PKPU/ 2014/ PN. Niaga. Surabaya 

yang dimenangkan buruh sebagai pemohon penundaan kewajiban 

pembayaran utang dan kepailitan dalam kasus PT. Mitra Binamandiri 

Makmur. Uraian pembahasan yang diangkat oleh penulis serta dianalisis 

secara content, coperative, dan dianalisa kesesuaian atau keselarasan 

berdasarkan kenyataan yang ada (yang terjadi) di dukung dengan teori-

teori yang relevan dengan permasalahan penulisan. 

BAB IV PENUTUP 

Bab ini merupakan bab terakhir dalam penulisan hukum ini dimana berisi 

kesimpulan dari pembahasan bab sebelumnya serta berisikan saran 

penulis dalam menanggapi permasalahan yang menjadi fokus kajian serta 

berisikan saran, rekomendasi penulis sehingga diharapkan menjadi 

masukan yang bermanfaan bagi semua pihak. 


