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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Ketenagakerjaan merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dari 

pembangunan nasional Indonesia. Pekerja mempunyai peranan penting 

sebagai salah satu komponen dalam pembangunan suatu Negara terlebih bagi 

perusahaannya. Faktanya, operasional perusahaan tidak lepas dari kerja keras 

pekerjanya. Hal ini didorong karena setiap manusia harus memenuhi 

kebutuhan hidupnya. Bekerja membuat orang akan terikat sebuah perjanjian, 

yang mana harus ditaati oleh keduannya. Akan timbul hubungan kerja antara 

kedua belah pihak yang menimbulkan hak dan kewajiban. 

Hubungan kerja adalah suatu hubungan yang dilakukan oelh minimal 

dua subjek hukum mengenai suatu pekerjaan. Subjek hukum yang melakukan 

hubungan kerja adalah pengusaha/pemberi kerja dengan pekerja/buruh. 

Hubungan kerja merupakan inti dari hubungan industrial. Berdasarkan 

ketentuan pasal 1 angka 14 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, hubungan 

kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan 

perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah dan perintah. 
1
  

Dalam hal hubungan kerja pastinya terdapat hak dan kewajiban antara 

dua pihak yaitu pengusaha dan pekerja. Salah satu hak pekerja yang tentu kita 

tahu ialah mendapatkan upah. Upah merupakan konsekuensi dari perjanjian 
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kerja yang dibuat pengusaha yang selanjutnya menjadi kewajiban 

pengusaha, dan kewajiban tersebut haruslah dipenuhi. Berdasarkan penjelasan 

diatas Undang-Undang Ketenangakerjaan juga menjelaskan pada pasal 88 

ayat (1) yang menyebutkan bahwa : “Setiap pekerja/buruh berhak 

memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi 

kemanusiaan”.  

Yang dimaksud dengan penghasilan yang memenuhi penghidupan yang 

layak adalah jumlah penerimaan atau pendapatan pekerja dari hasil 

pekerjaannya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan hidup pekerja dan 

keluarganya secara wajar yang meliputi ; makanan dan minuman, sandang, 

perumahan,, pendidikan, kesehatan , rekreasi, dan jaminan hari tua . Dengan 

penjelasan diatas pastinya upah merupakan komponen penting bagi 

kehidupan pekerja, bayangkan saja jika pekerja telah berusaha keras dalam 

pekerjaannya namun tidak mendapatkan haknya.  

Rekam jejak para pekerja di Indonesia terbilang banyak ditemukan 

permasalahan terutama pemenuhan hak-hak pekerja. Hal ini seringkali terjadi 

ketika suatu perusahaan melakukan pemutusan hubungan kerja. Banyak 

faktor penyebab, salah satu yang sering terjadi ialah perusahaan mengalami 

pailit. Ketika perusahaan mengalami kepailitan seringkali terjadi demo besar-

besaran menuntut hak mereka yaitu upah. Permasalahannya adalah 

bagaimana nasib pekerja yang haknya belum terpenuhi saat perusahaan pailit. 

sedangkan upah merupakan hal yang paling penting untuk melanjutkan hidup 

mereka setelah perusahaan ditetapkan pailit. 



3 
 

 

 

   Kita tentu tahu perjalanan sebuah perusahaan tidak selamanya 

mengalami pertumbuhan yang stabil bahkan perusahaan dapat mengalami 

pailit. Kepailitan merupakan suatu proses dimana seorang debitor yang 

mempunyai kesulitan keuangan untuk membayar utangnya dinyatakan pailit 

oleh Pengadilan Niaga karena tidak dapat membayar utangnya.
2
 Keadaan 

tidak dapat membayar hutang lazimnya disebabkan oleh kesulitan kondisi 

keuangan dari perusahaan debitur. Selain itu kesulitan mengembalikan utang 

kepada kreditur, perusahaan juga mengalami kesulitan pemenuhan hak-hak 

pekerjanya. Hak pekerja disini dimaksudkan yaitu mengenai upah. Yang 

mana upah ini merupakan upah yang belum terbayarkan sebelum perusahaan 

mengalami pailit. Upah tersebut tentunya masih kewajiban pengusaha untuk 

melunasinya kepada pekerja.  

Sebagai contoh perusahaan yang mengalami pailit dan masih belum 

selesai urusan upah dengan pekerjanya, sebut saja Batavia Air. Batavia Air 

mengalami pailit pada tahun 2013, namun penyelesaiannya belum selesai 

hingga akhir 2015. Selama 3 tahun nasib para pekerja belum jelas pelunasan 

upahnya, apalagi terjadi penyusutan nilai aset yang semakin rendah 

sedangkan terdapat kurang lebih 3200 pekerja yang sedang menunggu nasib 

mereka. Menurut kuasa hukum Batavia Air, aset yang ada harus cepat dijual 

oleh curator agar nilai aset tidak semakin menurun yang nanti juga akan 

berimbas pada pelunasan utang kepada kreditur dan pekerja. Dengan 

terjadinya pailit ini menjadikan pekerja yang sebelum pailit berstatus sebagai 
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pekerja perusahaan namun setelah terjadi pailit maka statusnya berubah 

menjadi kreditur. 

Proses kepailitan pada umumnya adalah proses yang panjang. Disatu 

sisi akan banyak kreditur yang terlibat dalam proses tersebut, sedangkan 

belum tentu semua kreditur akan mendapatkan pelunasan dari penjualan harta 

pailit milik debitur. Kreditur akan berusaha bagaimana mendapatkan 

pelunasan lebih dahulu. Dalam hal ini, tingkatan pelunasan pembayaran 

piutang para kreditur telah diatur dalam UU Kepailitan. Dalam kepailitan 

dikenal 3 macam kreditur, yang pertama adalah kreditur separatis, yaitu 

kreditur pemegang gadai, jaminan fiducia, hak tanggungan, hipotik, atau hak 

agunan atas kebendaan lainnya atau kreditur dengan jaminan. Kreditur ini 

berwenang mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan. 

Kreditur kedua yaitu kreditur preferen yaitu kreditur yang mempunyai hak 

istimewa atau diprioritaskan. Kreditur ketiga yaitu kreditur konkuren yaitu 

kreditur yang pada umumnya ( tanpa hak jaminan kebendaan atau hak 

istimewa).  

Selanjutnya, berbicara mengenai kedudukan pekerja dalam pelunasan 

piutang oleh perusahaan. Fakta dilapangan, kedudukan pekerja sendiri 

sebagai kreditur mendapatkan posisi kreditur konkuren. Alasannya ialah 

mereka bukan kreditur pemegang hak jaminan kebendaan atau hak istimewa. 

Konsekuensinya mereka akan mendapatkan pelunasan setelah keditur 

preferen. Jika aset habis saat pelunasan kreditur preferen maka tidak ada 

kewajiban pelunasan kepada pekerja. Seharusnya pekerja mendapatkan hak 
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untuk didahulukan dalam pelunasan upah. Salah satu alasanya karena mereka 

menggantungkan hidupnya pada perusahaan. Sebenarnya regulasi di 

Indonesia telah memberikan perlindungan kepada pekerja dan membuat 

pekerja mendapatkan hak yang istimewa ( privilege). 

Berdasarkan UUD 1945 telah menjamin hak para pekerja dibuktikan 

dengan bunyi pasal 28D pasal 2 menyatakan “Setiap orang berhak untuk 

bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam 

hubungan kerja”. Ini membuktikan bahwa dalam Konstitusi, Negara telah 

memberikan perlindungan kepada setiap pekerja untuk menerima imbalan 

dari apa yang telah dikerjakannya. Selain itu Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata pasal 1149 ( Hak yang didahulukan ) pasal 4 juga menyatakan bahwa 

upah para buruh dari tahun yang lampau dan apa yang masih harus dibayar 

untuk tahun berjalan. 

Pengertian privilege dalam hukum jaminan adalah suatu hak yang 

diberikan kepada seseorang terhadap piutang yang diistimewakan dalam 

suatu lelang harta debitur jika debitur mengalami pailit. Privilege digunakan 

dalam piutang ataupun dalam hal lainnya. Jika dikaitkan dengan piutang 

maka privilege ini adalah piutang yang lebih didahulukan karena debitur 

mengalami kebangkrutan sehingga harta pribadinya harus dilelang untuk 

menutup hutang tersebut. Hak privilege ini diatur menurut undang-undang 

sehingga harus dijalankan dengan benar.
3
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Menurut J. Satrio dalam bukunya yang berjudul Hukum Jaminan Hak 

Jaminan Kebendaan, mengatakan bahwa dari perumusan Hak Privilege 

dalam Pasal 1134 KUHPer, tampak bahwa hak istimewa diberikan oleh 

undang-undang, artinya: piutang-piutang tertentu, yang disebutkan oleh 

undang-undang, secara otomatis mempunyai kedudukan yang didahulukan. 

Penjelasan diatas sebenarnya bisa dikatakan menjadikan posisi pekerja lebih 

menguntungkan yaitu dengan memberikan mereka hak privilege melalui 

regulasi yang telah ada. 

Hak privilege ini juga disebutkan pada Undang-Undang 

Ketenagakerjaan pasal 95 ayat 4 yang menyatakan “Dalam hal perusahaan 

dinyatakan pailit atau dilikuidasi berdasarkan peraturan perundang-

undangan yang berlaku, maka upah dan hak-hak lainnya dari pekerja/buruh 

merupakan utang yang didahulukan pembayarannya”. Dengan dasar yang 

telah dipaparkan telah jelas bahwa pekerja mempunyai hak privilege namun 

seringkai terabaikan. Hal seperti ini yang sering menimbulkan perselisihan 

antara perusahaan dan pekerja dikarenakan kekhawatiran pekerja tidak 

mendapatkan upah dari perusahaan. Seringkali perbedaan pendapat antara 

perusahaan dan pekerja dalam menangani kasus-kasus seperti ini.  

Meskipun aturan-aturan untuk masalah ini sudah ada namun masih 

banyak pertentangan mengenai peraturan yang telah ada. Padahal peraturan-

peraturan hukum yang dibuat pemerintah memiliki tujuan untuk melindungi 

hak masing-masing pihak. Terutama dalam penulisan ini lebih menyoroti 

tentang perlindungan hak para pekerja yang sering terabaikan ketika ada 
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kasus seperti ini. Adanya dasar yang membuat para pekerja didahulukan 

haknya daripada kreditur lainnya dengan hak privilege tersebut akan 

membuat angin segar untuk para pekerja yang sedang memperjuangkan 

haknya.  

Berdasarkan uraian diatas maka dapat dijelaskan dengan masih 

banyaknya permasalahan perusahaan pailit yang membuat pekerja dilanda 

kekhawatiran tidak terbayarkan upahnya ditambah lagi mereka harus bersaing 

dengan kreditur lain untuk pelunasan pembayaran. Pekerja seringkali 

berjuang sendiri dengan membentuk kelompok-kelompok serikat kerja. Hasil 

yang seringkali mereka dapatkan adalah mereka harus menunggu kebijakan 

dari perusahaan. Keadaan menunggu ini yang membuat permasalahan 

cenderung tidak berujung menguntungkan buruh. Karena mereka harus tetap 

hidup dari hari ke hari namun tidak ada kejelasan nasib mereka. Belum lagi 

dalam harta piutang tidak cukup untuk membayar semua upah pekerja.  

Hal ini mendorong penulis untuk mencari solusi mengenai hak privilege 

pekerja  saat perusahaan pailit. Maka dari itu penulis ingin mengambil judul 

proposal penulisan tentang : ANALISA YURIDIS NORMATIF 

TENTANG KEDUDUKAN HAK PRIVILEGE UPAH PEKERJA 

DALAM PERUSAHAAN PAILIT 

 

B. Rumusan Permasalahan 

Dari latar belakang yang telah dipapakan siatas dan agar penelitian ini sesuai 

dengan yang dikehendaki, maka penulis dapat menarik rumusan masalah 



8 
 

 

 

sebagai berikut :  

1. Apa contoh kasus perusahaan yang dinyatakan pailit ? 

2. Apakah hak upah pekerja di dalam perusahaan pailit dapat diberlakukan 

sebagai hak privilege? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan permasalah yang telah 

dijelaskan diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dari penulisan hukum ini 

adalah  : 

1. Untuk mengetahui dan mengkaji kasus perusahaan yang dinyatakan 

pailit. 

2. Untuk mengetahui dan mengkaji tentang hak upah pekerja yang dapat 

diberlakukan  sebagai hak privilege saat perusahaan mengalami pailit. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan uraian diatas maka penulis berharap tugas akhir ini 

memiliki manfaat dan kegunaan sebagai berikut : 

1. Manfaat Teoritis 

Penulisan tugas akhir ini berguna untuk mengembangkan pemikiran 

dalam masyarakat khususnya dalam bidang hukum ketenagakerjaan dan 

hukum kepailitan 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Penulis 
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 Diharapkan penulisan proposal ini menjadi wawasan baru 

bagi penulis untuk meningkatkan proses belajar di bidang 

hukum. 

b. Bagi Pekerja 

 Diharapkan dapat menjadi referensi dan wawasan bagi 

pekerja dalam mengatasi masalah mengenai hak-haknya dan 

lebih memahami kedudukan mereka saat perusahaan mengalami 

pailit. 

c. Bagi Perusahaan  

Diharapkan Perusahaan lebih memahami kedudukan hak-

hak pekerja saat perusahaan pailit sehingga saat terjadi pailit 

pekerja sebagai kaum lemah tidak dirugikan. 

d. Bagi Pemerintah 

Diharapkan pemerintah lebih memperhatikan lemahnya 

perlindungan untuk para pekerja dengan cara merevisi Undang-

Undang Nomer 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.  

 3.  Kegunaan 

Penulisan ini diharapkan dapat memberikan wawasan dalam 

perkembangan hukum perdata dan bisnis guna meningkatkan kualitas 

lembaga pendidikan, pemerintah, serta menjadi rujukan bagi para pekerja 

. 

E. Metode Penelitian 

1. Metode Pendekatan 
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Pendekatan masalah merupakan proses pemecahan atau 

penyelesaian masalah melalui tahap-tahap yang telah ditentukan sehingga 

mencapai tujuan penelitian. Pendekatan masalah dalam penulisan tugas 

akhir ini menggunakan menggunakan pendekatan normatif yang mana 

metode penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum 

kepustakaan adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam 

penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka 

yang ada.
4
  

2. Jenis Bahan Hukum  

a. Bahan Hukum Primer 

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang diperoleh dari 

hukum positif/peraturan perundang-undangan. Bahan hukum primer 

yang digunakan dalam penulisan ini sebagai berikut : 

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan 

2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang 

Kepailitan 

3. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

4. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI-2013 

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 

Tahun 2015 tentang Pengupahan  

6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang 
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Perseroan Terbatas  

b. Bahan Hukum Sekunder 

Data sekunder adalah jenis data yang diperoleh dari buku, 

jurnal, hasil penelitian terdahulu, dokumen, dan lain-lain. Yang 

mana bahan hukum sekunder penulis diantaranya adalah : 

1. Buku : buku yang digunakan ialah buku-buku yang 

berhubungan dengan kepailitan dan ketenagakerjaan 

maupun buku-buku lain yangmasih berkaitan dengan judul 

tugas akhir 

2. Jurnal : jurnal yang digunakan diantaranya : 

a. Ida Ayu Ririn Pradnyandari, Ida Ayu Sukihana, A.A. 

Gede Agung Dharmakusuma Bagian Hukum 

Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Udayana 

dalam jurnalnya  Pembayaran Upah Pekera Pada 

Perusahaan Yang Dinyatakan Pailit 

b. I Made Wisnu Yoga Wijaya, A.A. Sagung Wiratni 

Darmadi, dan A.A. Gede Agung Dharma Kusuma 

Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Udayana 

dalam jurnalnya Hak-Hak Normatif Pekerja Pada 

Perusahaan Yang Dinyatakan Pailit 

3. Hasil penelitian terdahulu : salah satu hasil penelitian 

terdahulu yang dipakai penulis ialah Rangga Ranca Perwira, 

Skripsi S1 : Kajian Yuridis Hak-Hak Pekerja dalam Hal 
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Perusahaan Pailit, Fakultas Hukum Universitas 

Muhammadiyah  Malang , 2013 

c. Bahan Hukum Tersier 

Bahan hukum tersier adalah jenis data mengenai pengertian 

baku, istilah baku yang diperoeh dari enslikopedia, kamus, glossary, 

dan lain-lain. 

3.  Teknik pengumpulan bahan hukum 

a.   Studi dokumen 

Merupakan kegiatan pengumpulan data-data terkait dan 

penelusuran peraturan perundang-undangan. 

b.   Studi kepustakaan 

  Studi kepustakaan adalah segala usaha yang dilakukan oleh peneliti 

untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah 

yang akan atau sedang diteliti. Informasi itu dapat diperoleh dari 

buku-buku ilmiah, laporan penelitian, karangan-karangan ilmiah, tesis 

dan disertasi, peraturan-peraturan, ketetapan-ketetapan, buku tahunan, 

ensiklopedia, dan sumber-sumber tertulis baik tercetak maupun 

elektronik lain.
5
 

c.  Studi internet 

  Merupakan kegiatan dengan melakukan penelusuran bahan-bahan 

hukum melalui internet untuk melengkapi bahan hukum lainnya.   

4. Teknik analisa data 
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Teknik Analisis Data adalah suatu metode atau cara untuk mengolah 

sebuah data menjadi informasi sehingga karakteristik data tersebut 

menjadi mudah untuk dipahami dan juga bermanfaat untuk menemukan 

solusi permasalahan, yang terutama adalah masalah yang tentang sebuah 

penelitian. Atau analisis data juga bisa diartikan sebagai kegiatan yang 

dilakukan untuk merubah data hasil dari sebuah penelitian menjadi 

informasi yang nantinya bisa dipergunakan untuk mengambil sebuah 

kesimpulan.
6
 Dalam hal ini penulis melihat masalah dengan menganalisa

menggunakan peraturan perundang-undangan dan sumber lainnya yang 

berkaitan dengan masalah sehingga dapat menemukan solusi 

permasalahan. 

F. Sistematika Penulisan

Sistematika ini tersusun menjadi 4 (empat) bab yang disusun sistematis 

dengan tujuan mempermudah pemahaman. Sistematika penulisannya sebagai 

berikut : 

BAB I. PENDAHULUAN 

Bab ini menguraikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teori, metode 

penelitian dan sistematia penulisan. 

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA 

6
Risky. Teknik Analisis Data Kualitatif, Kuantitatif, Menurut Para ahli. , 

http://pastiguna.com/2016, diakses tanggal 18 April 2017. 
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Bab ini menyajikan mengenai penjelasan teori-teori terkait kedudukan 

hak privilege pekerja dalam perusahaan pailit untuk membantu penulis 

membahas permasalan tersebut. 

BAB III. PEMBAHASAN 

Bab ini menjelaskan uraian analisa terhadap permasalahan yang 

diangkat oleh penulis yaitu tentang Kedudukan Hak Privilege Pekerja dalam 

Perusahaan Pailit 

BAB IV. PENUTUP 

Bab ini berisikan tentang kesimpulan dari pembahasan yang telah 

diuraikan sebelumnya, serta berisi tentang saran-saran sebagai rekomendasi 

terhadap pihak-pihak yang berkepentingan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


