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BAB III 

 PEMBAHASAN  

  

A. Contoh Perusahaan Yang Dinyatakan Pailit 

  Contoh perusahaan yang mengalami pailit dan tidak membayar 

upah yang pekerja sebut saja diantaranya PT. Batavia Air. Dalam kasus 

PT. Batavia sumber berita tempo menjelaskan sebagai berikut kronologi 

PT. Batavia dapat dinyatakan pailit 

“ Ia menjelaskan, Batavia Air mengatakan tidak bisa membayar 

utang karena "force majeur". Batavia Air menyewa pesawat Airbus dari 

International Lease Finance Corporation (ILFC) untuk angkutan haji. 

Namun, Batavia Air kemudian tidak memenuhi persyaratan untuk 

mengikuti tender yang dilakukan pemerintah. Gugatan yang diajukan 

ILFC bernilai US$ 4,68 juta, yang jatuh tempo pada 13 Desember 2012. 

Karena Batavia Air tidak melakukan pembayaran, maka ILFC 

mengajukan somasi atau peringatan. Namun akrena maskapai itu tetap 

tidak bisa membayar utangnya, maka ILFC mengajukan gugatan pailit 

kepada Batavia Air di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Pesawat yang 

sudah disewa pun menganggur dan tidak dapat dioperasikan untuk 

menutup utang. Seharusnya, kata Bagus, kuasa hukum Batavia Air 

harusnya mengajukan "counter" agar tidak dipailitkan dalam lima hari 

setelah ada gugatan pailit. "Karena itu tidak dilakukan oleh Batavia, 

maka kita mau tidak mau menyidangkan perkara pailit," ujarnya. Ia pun 
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menjelaskan, dari bukti-bukti yang diajukan ILFC sebagai 

pemohon, ditemukan bukti adanya utang oleh Batavia Air. Sehingga 

sesuai aturan normatif, pengadilan menjatuhkan putusan pailit. Ada 

beberapa pertimbangan pengadilan. Pertimbangan-pertimbangan itu 

adalah adanya bukti utang, tidak adanya pembayaran utang, serta adanya 

kreditur lain. Dari semua unsur tersebut, maka ketentuan pada pasal 2 

ayat 1 Undang-Undang Kepailitan terpenuhi. Jika menggunakan dalil 

"force majeur" untuk tidak membayar utang, Batavia Air harus bisa 

menyebutkan adanya syarat-syarat kondisi itu dalam perjanjian. Namun 

Batavia Air tidak dapat membuktikannya. Batavia Air pun diberi 

kesempatan untuk kasasi selama 8 hari. "Kalau tidak mengajukan, maka 

pailit tetap," ujarnya.”
30

 

PT. Batavia Air diketahui sampai tahun 2015 belum memnuhi hak 

para pekerjanya. Hal ini disebutkan pada laman berita liputan 6 yang 

menyatakan bahwa tunggakan untuk pekerja mencapai 150 milyar 

rupiah, dan baru diberikan4 miliar rupiah sedangkan pekerja PT. Batavia 

ada sekitar 3200 orang. Jumlah pekerja yang tidak sedikit akan membuat 

perekonomian Indonesia juga terpengaruh. Negara mempunyai 

kewajiban untuk menjamin hak mereka dengan memfasilitasi 

perlindungan hukum bukan hanya melalui substansi hukum normatif 

namun juga dengan fasilitator berupa pengacara yang membantu mereka 

bagaimana cara mendapatkan keadilan. Bayangkan saja dengan jumlah 

                                                           
30

 Tempo, Ini Penyebab Batavia Air Dinyatakan Pailit,  https://m.tempo.co , 27 juli 2017 jam 16.00 

https://m.tempo.co/
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orang yang tidak sedikit tersebut berapa banyak keluarga yang 

kehilangan mata pencaharian berapa banyak keluarga yang tergunjang 

ekonominya. Pekerja merupakan kaum marginal yang mana mereka tidak 

mempunyai penyokong atau penanggung yang dapat meringankan beban 

mereka. Maka dari itu hak pekerja harus terpenuhi saat perusahaan 

mengalami pailit, setidaknya mereka dapat membuat usaha untuk 

melanjutkan hidup keluarga mereka.
31

 

 

B. Kedudukan Hak Privilege Upah Pekerja dalam Perusahaan Pailit 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ( KBBI ) pekerja adalah 

panitia yang mengurus pelaksanaan tugas sehari-hari pada suatu 

organisasi sedangkan dalam UU Ketenagakerjaan setiap orang yang 

bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Merujuk 

dari dua pengertian tersebut, pekerja ialah seseorang yang melakukan 

sesuatu sesuai dengan perintah sebagai konsekuensi ia telah melakukan 

pekerjaan ialah dengan menerima upah. Dalam hal melakukan pekerjaan 

dalam sebuah perusahaan seorang pekerja harus melakukan segala 

perintah perusahaan sebagai suatu kewajiban dirinya sebagai pekerja 

perusahaan. Sebagai subyek hukum pekerja selain mempunyai 

kewajiban, pekerja mempunyai hak.  

Pemutusan hubungan kerja antara pekerja dengan perusahaan 

lazimnya dikenal dengan istilah PHK atau pengakhiran hubungan kerja, 
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yang dapat terjadi karena berakhirnya waktu tertentu yang telah 

disepakati antara pekerja dan pengusaha, meninggalnya pekerja atau 

karena sebab lainnya. Menurut UU Ketenagakerjaan PHK ialah 

Pemutusan hubungan kerja adalah pengakhiran hubungan kerja karena 

suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban 

antara pekerja/buruh dan pengusaha. Dalam hal terjadi pemutusan 

hubungan kerja, pengusaha diwajibkan membayar uang pesangon dan 

atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang 

seharusnya diterima. Terdapat kata diwajibkan yang dapat diartikan 

bahwa pengusaha diharuskan membayar uang pesangon sesuai dengan 

aturan yang ada. Terdapat aturan dalam menentukan uang pesangon yang 

telah diatur dalam UU Ketenagakerjaan yaitu dalam pasal 156 ayat 2 

Perhitungan uang pesangon sebagaimana dimaksud paling sedikit sebagai 

berikut : 

a. masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun, 1 (satu) bulan upah; 

b. masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih tetapi kurang dari 2 (dua) 

tahun, 2 (dua) bulan upah; 

c. masa kerja 2 (dua) tahun atau lebih tetapi kurang dari 3 (tiga) 

tahun, 3 (tiga) bulan upah; 

d. masa kerja 3 (tiga) tahun atau lebih tetapi kurang dari 4 

(empat) tahun, 4 (empat) bulan upah; 

e. masa kerja 4 (empat) tahun atau lebih tetapi kurang dari 5 

(lima) tahun, 5 (lima) bulan upah; 
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f. masa kerja 5 (lima) tahun atau lebih, tetapi kurang dari 6 

(enam) tahun, 6 (enam) bulan upah; 

g. masa kerja 6 (enam) tahun atau lebih tetapi kurang dari 7 

(tujuh) tahun, 7 (tujuh) bulan upah. 

h. masa kerja 7 (tujuh) tahun atau lebih tetapi kurang dari 8 

(delapan) tahun, 8 (delapan) bulan upah; 

i. masa kerja 8 (delapan) tahun atau lebih, 9 (sembilan) bulan 

upah. 

Perhitungan uang penghargaan masa kerja sebagaimana dimaksud 

ditetapkan sebagai berikut : 

a. masa kerja 3 (tiga) tahun atau lebih tetapi kurang dari 6 

(enam) tahun, 2 (dua) bulan upah; 

b. masa kerja 6 (enam) tahun atau lebih tetapi kurang dari 9 

(sembilan) tahun, 3 (tiga) bulan upah; 

c. masa kerja 9 (sembilan) tahun atau lebih tetapi kurang dari 12 

(dua belas) tahun, 4 (empat) bulan upah; 

d. masa kerja 12 (dua belas) tahun atau lebih tetapi kurang dari 

15 (lima belas) tahun, 5 (lima) bulan upah; 

e. masa kerja 15 (lima belas) tahun atau lebih tetapi kurang dari 

18 (delapan belas) tahun, 6 (enam) bulan upah; 

f. masa kerja 18 (delapan belas) tahun atau lebih tetapi kurang 

dari 21 (dua puluh satu) tahun, 7 (tujuh) bulan upah; 

g. masa kerja 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih tetapi kurang 
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dari 24 (dua puluh empat) tahun, 8 (delapan) bulan upah; 

h. masa kerja 24 (dua puluh empat) tahun atau lebih, 10 

(sepuluh ) bulan upah. 

Uang penggantian hak yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud 

meliputi: 

a. cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur; 

b. biaya atau ongkos pulang untuk pekerja/buruh dan 

keluarganya ketempat dimana pekerja/buruh diterima 

bekerja; 

c. penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan 

ditetapkan 15% (lima belas perseratus) dari uang pesangon 

dan/atau uang penghargaan masa kerja bagi yang memenuhi 

syarat; 

d. hal-hal lain yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan 

perusahaan atau perjanjian kerja bersama. 

Kebijakan pengupahan diarahkan untuk pencapaian penghasilan 

yang memenuhi penghidupan yang layak bagi Pekerja/Buruh. Kebijakan 

pengupahan sebagaimana dimaksud meliputi:  

a.  Upah minimum;  

b. Upah kerja lembur;  

c.  Upah tidak masuk kerja karena berhalangan;  

d. Upah tidak masuk kerja karena melakukan kegiatan lain di 

luar pekerjaannya;  
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e.  Upah karena menjalankan hak waktu istirahat kerjanya;  

f.  Bentuk dan cara pembayaran Upah;  

g.  Denda dan potongan Upah;  

h.  Hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan Upah;  

i.  Struktur dan skala pengupahan yang proporsional;  

j.  Upah untuk pembayaran pesangon; dan  

k.  Upah untuk perhitungan pajak penghasilan.  

Perubahan perhitungan uang pesangon, perhitungan uang 

penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak ditetapkan dengan 

Peraturan Pemerintah 

Penghasilan yang layak merupakan jumlah penerimaan atau 

pendapatan Pekerja/Buruh dari hasil pekerjaannya sehingga mampu 

memenuhi kebutuhan hidup Pekerja/Buruh dan keluarganya secara wajar. 

Penghasilan yang layak sebagaimana dimaksud  diberikan dalam bentuk:  

a.  Upah; dan  

b.  Pendapatan non Upah.  

Upah sendiri terdiri atas komponen:  

a.  Upah tanpa tunjangan;  

b.  Upah pokok dan tunjangan tetap; atau  

c.  Upah pokok, tunjangan tetap, dan tunjangan tidak tetap.  

Pengusaha dapat memberikan pendapatan non Upah berupa:  

a.  Bonus;  

b.  Uang pengganti fasilitas kerja; dan/atau  
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c.  Uang servis pada usaha tertentu.  

Penjelasan berbicara ketika terjadi pemutusan kerja yang 

diakibatkan oleh pailit maka hak pekerja yang dalam hal ini dikhususkan 

mengenai upah harus dipenuhi oleh pengusaha, mengingat telah banyak 

peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerinah guna memberikan 

perlindungan hak bagi para pekerja. Pengusaha yang berkedudukan 

sebagai debitur wajib memberikan pelunasan kepada pekerja yang belum 

terjamin haknya.  

Jika pelunasan belum terlaksana maka kewajiban debitur dapat 

dikatakan sebagai utang. Utang sendiri memiliki pengertian kewajiban 

yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam 

mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung 

maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontinjen, yang timbul 

karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh 

Debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada Kreditor untuk 

mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan Debitor. 

Inti dari utang menurut penulis ialah kewajiban yang harus 

dipenuhi oleh debitur kepada kreditur sesuai dengan perjanjian dan 

peraturannya.  

Keadaan pailit akan menyebabkan terdapatnya kreditur dan 

debitur sebagai subjek pailit. Kreditur sendiri yang mempunyai hak untuk 

menagih piutang kepada debitur, sedangkan debitur pihak yang 

mempunyai kewajiban untuk membayar hutangnya kepada kreditur 
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sesuai yang terdapat pada putusan pailit. Kreditur daam pailit dibagi 

menjadi 3 seperti kreditur dalam  perikatan yaitu kreditur separatis, 

kreditur preferen, dan kreditur konkuren. Berikut penjelasan mengenai 

kreditur diatas sesuai urutan hak tagih : 

1. Kreditur separatis, yaitu kreditur pemegang hak jaminan 

kebendaan, yang dapat bertindak sendiri. Golongan kreditur 

ini tidak terkena akibat putusan pernyataan pailit, artinya hak-

hak eksekusi mereka tetap dapat dijalankan seperti tidak ada 

kepailitan debitur. Kreditur pemegang gadai, jaminan fidusia, 

hak tanggungan, dan hipotek atau hak agunan atas kebendaan 

lainnya merupakan karakteristik kreditur separatis, 

2. Kreditur preferen, yaitu kreditur yang memiliki hak istimewa 

atau hak prioritas. Hak istimewa mengandung makna “hak 

yang oleh undang-undang diberikan kepada seorang 

berpiutang sehingga tingkatannya lebih tinggi daripada orang 

berpiutang lainnya. 

3. Kreditur konkuren, yaitu kreditur yang harus berbagi dengan 

para kreditur lainnya secara proporsional (pari passu), yaitu 

menurut perbandingan besarnya masing-masing tagihan, dari 

hasil penjualan harta kekayaan debitur yang tidak dibebani 

dengan hak jaminan. 

 Diatas adalah pembagian kreditur berdasarkan hak tagih mereka. 

Yang mendapat hak tagih pertama menurut Undang-Undang Kepailitan 
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pasal 2 yaitu kreditur separatis, lalu kreditur preferen dan yang terakhir 

kreditur konkuren. setelah itu pertanyaannya terdapat pada kreditur mana 

pekerja yang terkena dampak pailit. Jika merujuk kepada pembagian 

kreditur diatas maka pekerja berada pada posisi kreditur konkuren., jelas 

alasannya karena pekerja bukan kreditur pemegang hak jaminan 

kebendaan dan bukan pemegang hak istimewa. 

Jika pekerja dibuat untuk bersaing dengan kreditur lain, tidak 

menutup kemungkinan pekerja tidak akan mendapat apapun dari 

penjualan harta pailit. Beberapa alasan yang akan dijabarkan penulis, 

dapat menjadi referensi baru yang mana menerangkan hak pekerja 

khususnya upah dapat didahulukan daripada pelunasan kreditur lain.  

Salah satu alasannya, diantara kreditur lain pekerja mendapatkan 

posisi yang paling lemah jika mendapat pelunasan terakhir, dapat 

dibayangkan mereka hanya bergantung pada perusahaan ditambah lagi 

dengan jumlah yang banyak, berapa pekerja yang akan menganggur dan 

bagaimana Indonesia mengatasi penambahan jumlah pengangguran. 

Dengan banyaknya pekerja yang menganggur, bagaimana Negara 

menjamin kelangsungan kesejahteraan mereka setelah pemutusan 

hubungan kerja. Tidak dipungkiri pekerja merupakan roda penggerak 

ekonomi Indonesia, berapa banyak pekerja yang menggatungkan hidup 

pada perusahaan yang nantinya mejadi keuntungan bagi  

1. Ditinjau berdasarkan  Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 

tentang Ketenagakerjaan 
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Dalam pasal 165 UU Ketenagakerjaan menyatakan 

Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap 

pekerja/ buruh karena perusahaan pailit, dengan ketentuan 

pekerja/buruh berhak atas uang pesangon sebesar 1 (satu) kali 

ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 

(satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak 

sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4). Penjabaran mengenai pasal-

pasal tersebut telah dijelaskan diatas. Jika perusahaan mengalami 

pailit maka perusahaan harus memberikan pesangon seperti yang 

dijelaskan diatas sebagai konsekuensi pemenuhan hak mereka saat 

perusahaan pailit. dalam pasal 165 terdapat kata berhak yang 

menunjukan arti sesuatu hal yang seharusnya didapatkan. Dan jelas 

tertulis jika perusahaan melakukan pemutusan hubungan kerja yang 

salah satunya diakibatkan pailit maka konsekuensi perusahaan ialah 

berkewajiban untuk memberikan uang pesangon seperti yang telah 

dijelaskan. Jika tidak dilakukan oleh perusahaan maka perusahaan 

akan mendapat sanksi atas apa yang dilakukannya. 

Dalam pasal 95 ayat 4 UU Ketenagakerjaan 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. Hal ini menyatakan ada unsur didahulukan yang 

dapat diartikan dengan privilege. Kedudukan privilege sendiri dalam 
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perjanjian kerja ialah sebagai hak istimewa yang diberikan kepada 

kreditur yang karena alasan-alasan tertentu dapat diberikan hak 

privilege tersebut. Pasal ini merupakan pasal penyelamat para 

pekerja di Indonesia, karena pasal ini buruh dapat memperkuat 

argumen hukum mereka untuk didahulukan pelunasannya. Dalam 

pasal ini penulis juga melihat bagaimana pemerintah melindungi 

hak-hak para pekerja. Pemerintah mungkin khawatir kalau tidak 

didahulukan pelunasannya maka hak mereka bisa saja tidak 

terpenuhi secara keseluruhan, yang dalam hal ini penulis mengkaji 

mengenai hak upah pekerja. Pasal ini dapat menjadi jembatan emas 

bagi pekerja yang saat ini sedang mengalami akibat dari kepailitan. 

Jika kita melihat lebih jauh akibat dari kepailitan terhadap nasib 

buruh sangatlah benar pemerintah membuat pasal ini dalam undang-

undang ketenagakerjaan. Hukum sudah selayaknya menjadi tempat 

perlindungan bagi mereka yang yang membutuhkannya. 

 

2. Ditinjau berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 

tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang 

Dalam pasal 39 ayat 2 UU Kepailitan dan Kewajiban 

Pembayaran Hutang menyatakan Sejak tanggal putusan pernyataan 

pailit diucapkan, upah yang terutang sebelum maupun sesudah 

putusan pernyataan pailit diucapkan merupakan utang harta pailit. 

Utang harta pailit memiliki pengertian kewajiban yang dinyatakan 
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atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang 

Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun 

yang akan timbul di kemudian hari atau kontinjen, yang timbul 

karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh 

Debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada Kreditor untuk 

mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan Debitor. Telah juga 

disebutkan diatas mengenai utang pailit ini. 

Pasal 55 ayat 1 menyebutkan bahwa Dengan tetap 

memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, 

Pasal 57, dan Pasal 58, setiap Kreditor pemegang gadai, jaminan 

fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan 

lainnya, dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi 

kepailitan. 

Pasal 138 menyebutkan bahwa Kreditor yang piutangnya 

dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, hak 

agunan atas kebendaan lainnya, atau yang mempunyai hak yang 

diistimewakan atas suatu benda tertentu dalam harta pailit dan dapat 

membuktikan bahwa sebagian piutang tersebut kemungkinan tidak 

akan dapat dilunasi dari hasil penjualan benda yang menjadi agunan, 

dapat meminta diberikan hak-hak yang dimiliki kreditor konkuren 

atas bagian piutang tersebut, tanpa mengurangi hak untuk 

didahulukan atas benda yang menjadi agunan atas piutangnya. 
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3. Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 

Pasal 28 D ayat 2 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 

“Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan 

perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”.  

Pasal 28 UUD mengatur mengenai Hak Asasi Manusia, yang 

mana dalam pasal 28 UUD melindungi Hak Asasi Manusia dalam 

berbagai bidang. Penulis mengambil 28 D ayat 2 karena sangat 

berkaitan dengan topic yang dibahas. Dikatakan setiap orang berhak 

untuk bekerja serta mendapatkan imbalan. Imbalan disini diatikan 

sebagai upah yang mana konsekuensi seorang pekerja yang telah 

melakukan pekerjaannya sesuai perjanjian kerja. Dan perlakuan adil 

dan layak dalam hubungan kerja, kata adil dan layak dapat penulis 

artikan sebagai penghasilan yang layak karena penulis menyoroti 

masalah upah.  Penghasilan yang layak merupakan jumlah 

penerimaan atau pendapatan Pekerja/Buruh dari hasil pekerjaannya 

sehingga mampu memenuhi kebutuhan hidup Pekerja/Buruh dan 

keluarganya secara wajar. Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa 

pasal 28 D ayat 2 menerangkan bahwa pekerja yang telah melakukan 

pekerjaannya wajib mendapat imbalan berupa upah yang mampu 

memenuhi kebutuhan sehari-hari. 

  

4. Ditinjau Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

Pasal 1134 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 
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menjelaskan bahwa Hak istimewa adalah suatu hak yang diberikan 

oleh undang-undang kepada seorang kreditur yang menyebabkan ia 

berkedudukan lebih tinggi daripada yang lainnya, semata-mata 

berdasarkan sifat piutang itu. Gadai dan hipotek lebih tinggi daripada 

hak istimewa, kecuali dalam hal undang-undang dengan tegas 

menentukan kebalikannya.  

Pernyataan diatas dapat diartikan ditujukan untuk kreditur 

separatis yaitu kreditur pemegang hak jaminan kebendaan, namun 

dalam akhir bunyi pasal menjelaskan kecuali dalam hal undang-

undang dengan tegas menentukan kebalikannya. Hal ini jika disoroti 

lebih lanjut terjadi multi tafsir yaitu dilain sisi menyatakan bahwa 

kreditur pemegang jaminan kebendaan didahulukan pelunasannya, 

namun dalam undang-undang ketenagakerjaan juga berpendapat 

bahwa upah pekerja harus didahulukan diantara kreditur lainnya 

yang mana kedudukan pekerja sebagai kreditur konkuren yang 

mendapatkan hak istimewa atau privilege untuk didahulukan 

pelunasannya. Namun merujuk pada pernyataan berdasarkan sifat 

piutangnya, sifat piutang pekerja menurut penulis lebih istimewa 

daripada kreditur lainnya dilihat dari seberapa penting piutang 

tersebut bagi kehidupan kreditur. 

 

5. Ditinjau Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi 

 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013 
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berkaitan dengan upah pekerja ketika perusahaan mengalami 

kepailitan amarnya sebagai berikut : 

a. Manakala sebuah perusahaan ditimpa pailit, maka upah 

dan hak-hak pekerja/buruh harus didahulukan 

pembayarannya. Namun dalam pelaksanaan putusan 

pailit, kata “didahulukan” ditempatkan setelah 

pelunasan terhadap hak-hak negara dan para kreditor 

separatis (pemegang hak tanggungan, gadai, fidusia, 

hipotik). Titah Mahkamah, pembayaran upah 

pekerja/buruh didahulukan atas semua jenis kreditor, 

tagihan hak negara, kantor lelang, dan badan umum 

yang dibentuk Pemerintah 

b. Pembayaran upah pekerja/buruh yang terutang 

didahulukan atas semua jenis kreditur termasuk atas 

tagihan kreditur separatis 

c. Tagihan hak Negara, kantor lelang dan badan umum 

lainnya yang dibentuk Pemerintah, sedangkan 

pembayaran atas hak-hak pekerja/buruh lainnya 

didahulukan atas semua tagihan termasuk tagiham hak 

Negara, kantor lelang dan badan umum lainnya yang 

dibentuk Pemerintah, kecuali tagihan dari kreditur 

separatis. 

Adapun alasan hak upah pekerja didahulukan daripada 
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kreditur lainnya sebagai berikut : 

Menurut para Pemohon, pekerja merupakan kelompok yang 

menggantungkan kehidupannya dan keluarganya kepada perusahaan 

tempat dia bekerja. Hampir semua pekerja yang dikenakan 

pemutusan hubungan kerja (PHK) tidak dapat lagi bekerja di 

perusahaan lain yang disebabkan oleh beberapa hal seperti masalah 

umur dan lapangan kerja yang terbatas. Artinya, hak-hak pekerja 

seperti pesangon merupakan modal utama untuk melanjutkan hidup 

untuk kehidupan pekerja dan keluarganya. 

Bila dibandingkan dengan pemegang polis asuransi, maka 

ketergantungan pemegang polis asuransi terhadap dana asuransi 

tidaklah se-vital pesangon atau hak-hak buruh. Sebab asuransi 

diperuntukkan untuk meng-cover risiko yang mungkin terjadi bagi 

pemegang asuransi. Sedangkan pesangon dipergunakan untuk 

penghidupan pekerja.  

Kemudian bila dibandingkan dengan pemegang hak 

tanggungan dan pemegang fidusia, maka kedudukan pekerja jauh 

lebih lemah dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan pemegang 

hak tanggungan yang tentunya mempunyai dana dan kemampuan 

lebih untuk hidup dibandingkan dengan pekerja. 

Begitu pula bila dibandingkan dengan piutang-piutang negara 

seperti pajak, tentu posisi pekerja sangat lebih lemah dan lebih 
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penting untuk didahululan, mengingat pajak itu pun secara hukum 

akan tetap dikembalikan untuk kepentingan masyarakat yang 

tentunya termasuk pekerja di dalamnya. “Sangat tidak logis piutang 

negara diutamakan dibanding pekerja karena bagaimana pun negara 

bertanggung jawab secara konstitusional terhadap jaminan hidup 

yang layak bagi warga negara, termasuk pekerja. Berdasarkan 

prinsip perlakuan khusus terhadap pihak yang lemah, maka 

selayaknyalah dan sepatutnyalah hak pekerja didahulukan dari 

semua kreditor,” jelas Janses Sihaloho berargumen. 

 

6. Ditinjau Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomer 78 Tahun 

2015 Tentang Pengupahan 

Peraturan Pemerintah atau selanjutnya disebut PP nomer 78 

Tahun 2015 pasal 37 ayat 1 menyatakan Pengusaha yang dinyatakan 

pailit berdasarkan putusan pernyataan pailit oleh pengadilan maka 

Upah dan hak-hak lainnya dari Pekerja/Buruh merupakan hutang 

yang didahulukan pembayarannya.  

Peraturan Pemerintah atau selanjutnya disebut PP nomer 78 

Tahun 2015 pasal 37 ayat 2 menyatakan Upah Pekerja/Buruh 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahulukan pembayarannya 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  

Peraturan Pemerintah atau selanjutnya disebut PP nomer 78 

Tahun 2015 pasal 37 ayat 3 menyatakan Hak-hak lainnya dari 
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Pekerja/Buruh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahulukan 

pembayarannya setelah pembayaran para kreditur pemegang hak 

jaminan kebendaan.  

Hal yang disampaikan diatas sama halnya dengan keputusan 

Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa upah buruh harus 

didahulukan pembayaranya daripada kreditur lainnya. Peraturan ini 

dibuat setelah adanya putusan mahkamah konstitusi dan undang-

undang ketenagakerjaan, dimana peraturan ini dibuat dengan tujuan 

untuk mempertegas peraturan-peraturan yang lama yang sudah 

dibuat sebagai bentuk khusus dalam pembahasan mengenai upah 

pekerja.  Peraturan ini dapat dijadikan referensi baru dalam merevisi 

peraturan-peraturan yang sudah perlu perbaikan sehingga hukum 

dapat berkembang seiring arus perkembangan jaman. 

 

7. Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas 

Dalam pasal 115 ayat 2,3, dan 4 UU Perseroan Terbatas yang 

menyatakan bahwa: (2) Dalam hal kepailitan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi dan 

harta pailit tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban 

Perseroan dalam kepailitan tersebut, setiap anggota Direksi secara 

tanggung renteng bertanggung jawab atas seluruh kewajiban yang 

tidak terlunasi dari harta pailit tersebut. (3) Tanggung jawab 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku juga bagi anggota 
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Direksi yang salah atau lalai yang pernah menjabat sebagai anggota 

Direksi dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sebelum putusan 

pernyataan pailit diucapkan. (4) Anggota Direksi tidak 

bertanggungjawab atas kepailitan Perseroan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) apabila dapat membuktikan: 

a. Kepailitan tersebut bukan karena kesalahan atau 

kelalaiannya;  

b. Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, 

kehati-hatian, dan penuh tanggungjawab untuk 

kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan 

tujuan Perseroan; 

c. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung 

maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang 

dilakukan; dan 

d. Telah mengambil tindakan untuk mencegah terjadinya 

kepailitan. 

Dalam pernyataan diatas menggambarkan bahwa direksi 

yang lalai wajib tanggung renteng atas seluruh kewajiban yang 

belum terlunasi dalam harta pailit kecuali mereka dapat 

membuktikan sebagaimana ayat 4. Namun terbukti lalai atau tidak 

seharusnya direksi tetap bertanggung jawab terhadap pelunasan 

hutang kepada kreditur, karenadireksilah yang mengetahui kondisi 

perusahaanya dalam keadaan sulit atau tidak. Jadi sewajarnya 
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mereka tetap bertanggung jawab dalam segala hal sebagai bentuk 

apresiasi mereka terhadap pekerja yang membantu berdirinya 

perusahaan. 

 

8. Ditinjau Berdasarkan Hasil Seminar Kepailitan 

Dalam seminar nasional tanggal 22 April 2017 yang 

membahas mengenai Akibat Putusan Pailit Terhadap Kreditur & 

Debitur Beserta Aspek Perpajakannya yang disampaikan oelh 

Prof.Dr.Hj.Rahayu Hartini, S.H.,M.Si.,M.Hum. dalam seminarnya 

juga membahas mengenai salah satunya kedudukan pekerja dan 

perpajakan manakah yang perlu didahulukan. Pernyataan tersebut 

ialah sebagai berikut : 

a. Kedudukan utang pajak dalam kepailitan, diatur dalam 

pasal 21 UUKUP sejalan dengan pasal 1137 KUH 

Perdata : bahwa utang pajak harus didahulukan 

pembayarannya 

b. Kedudukan Upah Buruh Dalam Kepailitan, diatur 

dalam UU Ketenagakerjaan Pasal 95 ayat 4 dan 

penjelasannya ini bertentangan dengan psal 1137 KUH 

Perdata, karena menurut UUKT Upah Buruh harus 

dibayar duluan sementara menurut UUK dan PKPU 

yang harus dibayar duluan adalah utang pajak karena 

termasuk kreditur separatis. Jadi isi UUKT ini 
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bertentangan dengan UUKUP 

c. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 67/PUU-XI/2013 

Berdasarkan pertimbangan MK apabila terjadi 

kepailitan,hak mendahului atas utang pajak tidak 

berlaku apabila dengan upah buruh/pekerja dan hak-hak 

pekerja/ buruh lainnya. Maka dengan adanya putusan 

MK yang menempatkan upah pekerja sebagai prioritas 

pertama dari pembayaran dalam hal terjadi kepailitan, 

prioritas pertama dari pembayaran dalam hal terjadi 

kepailitan, prioritas selanjutnya adalah hak Negara 

yakni utang pajak. Hal ini agak berbeda dengan 

kreditur separatis dimana jika ada pembayaran upah 

pekerja/upah maka kreditur separatis mengalah tapi 

tidak untuk pembayaran hak-hak pekerja/buruh lainnya. 

 

9. Ditinjau Berdasarkan Jurnal Ilmiah  

a. Oleh 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 

Hal ini telah dijelaskan di tinjauan pustaka diatas yang 

mana menurut dalam salah satu pernyataan jurnal dari Ida Ayu 

Ririn Pradnyandari, Ida Ayu Sukihana, A.A. Gede Agung 
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Dharmakusuma Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum 

Universitas Udayana dalam jurnalnya  Pembayaran Upah Pekera 

Pada Perusahaan Yang Dinyatakan Pailit menyatakan dalam 

pembahasannya bahwa Secara tata bahasa H.M.N Purwosutjipto 

menyebutkan Kepailitan adalah “ segala sesuatu yang 

berhubungan dengan peristiwa pailit, sedangkan Pailit adalah 

keadaan berhenti membayar (utang-utangnya)”.  

Ketika terjadi pailit pembayaran upah tenaga kerja atau 

buruh dilakukan oleh kurator yang dalam hal ini menggantikan 

posisi perusahaan. Sehingga hak buruh dalam hal ini upah dan 

tunjangan lainnya menurut Undang-Undang Nomor 13 tahun 

2003 Tentang Ketenagakerjaan akan berubah menjadi hutang 

yang didahulukan pembayarannya. Seperti yang di atur dalam 

pasal 95 ayat 4 yang menjadi dasar hukumnya. Dan 

penjelasannya menyebutkan yang dimaksud didahulukan 

pembayarannya adalah upah tenaga kerja atau buruh harus 

dibayar terlebih dahulu dari pada hutang-hutang lainnya, seperti 

hutang pada Negara (pajak). Dalam Pasal 39 ayat (2) Undang 

Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan 

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Pasal 95 ayat 4, telah 

ditentukan bahwa upah buruh untuk waktu sebelum dan sesudah 

pailit termasuk hutang harta pailit artinya upah tenaga kerja 

harus dibayarkan terlebih dahulu dari pada hutang-hutang 
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lainnya 

b. Oleh 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  

Hal ini telah dijelaskan di tinjauan pustaka diatas yang 

mana menurut dalam salah satu pernyataan jurnal dari 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 menyatakan 

Hak-hak normatif pekerja itu sendiri merupakan salah satu hak 

asasi manusia, karena kerja berkaitan dengan hak atas hidup, 

bahkan hak atas hidup yang layak seperti yang diatur dalam 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa “Tiap-tiap warga 

negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi 

kemanusiaan”. Hak asasi manusia ini merupakan hak yang tidak 

dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Jadi seharusnya 

perusahaan terlebih dahulu melakukan pemenuhan terhadap 

hak-hak normatif pekerja dari pada pemenuhan kreditur-kreditur 
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lainnya. Maka hak-hak normatif pekerja tersebut menjadi utang 

yang didahulukan pembayaran dan pemenuhannya oleh 

perusahaan yang telah dinyatakan pailit. 

Bahwa dari penjelasan kedua jurnal diatas, kedua penulis 

pun mendukung bahwa hak pekerja saat perusahaan mengalami 

pailit haruslah didahulukan atas semua kreditur. Pendapat 

merekapun didukung dengan dasar hukum yang juga telah 

dijabarkan oleh penulis diatas.  

Berdasarkan penjabaran diatas, privilege dalam hukum 

perjanjian sendiri diartikan sebagai hak yang didahulukan saat 

seorang kreditur membutuhkan hak tersebut. Dan saat perusahaan 

mengalami pailit, maka semua kreditur akan berkeinginan untuk 

hutangnya dilunasi terlebih dahulu. Namun dengan adanya 

pembagian kreditur maka prosedur harus dilakukan sesuai dengan 

kapasitas kreditur. Sebagai kaum yang lemah dibanding kreditur 

lain, pekerja sudah sepantasnya mendapatkan hak privilege itu 

sendiri bukan sebagai kreditur preferen lagi namun kreditur diatas 

kreditur separatis. Bukan karena mengabaikan hak kreditur lain 

namun dilihat dari betapa pentingnya upah bagi pekerja, selayaknya 

hak upah pekerja didahulukan. Hal ini juga telah diputuskan oleh 

mahkamah konstitusi serta diterapkan pada peraturan pemerintah 

nomer 78 tahun 2015 tentang upah sehingga lebih memberikan 

kelegaan tersendiri bagi para pekerja. 
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10. Ditinjau Dari Prinsip Pari Passu Prorata Parte. 

Harta kekayaan tersebut merupakan jaminan bersama untuk 

para kreditor & hasilnya harus dibagikan secara proporsional 

(prorata) antara mereka, kecuali jika antara para kreditor itu ada yang 

menurut UU harus didahulukan dalam menerima pembayaran 

tagihannya.  

Prinsip ini menekankan padapembagian harta debitur untuk 

melunasi utang-utangnya terhadap kreditur secara lebih berkeadilan 

dengan cara sesuai dengan proporsinya dan bukan dengan cara sama 

rata. Ketidakadilan pembagian secara paritas creditorium dalam 

kepailitan akan muncul ketika harta kekayaan debitur pailit lebih 

kecil dari jumlah utang-utang debitur. Seandainya harta kekayaan 

debitur pailit lebih besar jumlah seluruh utang-utang debitur, maka 

penerapan prinsip pari passu prorate parte kurang relevan. Demikian 

pula penggunaan lembaga hukum kepailitann terhadap debitur yang 

memiliki aset lebih besar dari jumlah seluruh utang-utangnya adalah 

tidak tepat dan kurang memiliki relevansinya. Sejatinya kepailitan 

akan terjadi jika aktiva lebih kecil dari pasiva. Kepailitan adalah 

sarana untuk mengindari perebutan harta debitur setelah debitur 

tidak lagi memiliki kemampuan untuk membayar utang-utangnya. 

Sejatinya pula kepailitan digunakan untuk melindungi kreditur yang 

lemah terhadap kreditur yang kuat dalam memperebutkan harta 

debitur. Sehingga pada hakikinya, prinsip pari passu prorate parte 
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adalah inheren dengan lembaga kepailitan itu sendiri.
32

 

 

11. Ditinjau dari Asas Keadilan Undang-Undang Kepailitan 

Dalam kepailitan asas keadilan mengandung pengertian, 

bahwa ketentuan mengenai kepailitan dapat memenuhi rasa keadilan 

bagi para pihak yang berkepentingan. Asas keadilan ini untuk 

mencegah terjadinya Kesewenang-wenangan pihak penagih yang 

mengusahakan pembayaran atas tagihan masing-masing terhadap 

Debitor, dengan tidak mempedulikan Kreditor lainnya. 

Dalam penjelasan pernyataan asas keadilan bertujuan 

memenuhi keadilan bagi semua pihak yang ada dalam proses 

kepailitan. Meskipun dilihat pada pernyataan kalimat terakhir yang 

lebih condong melindungi debitur dari tindak kesewenang-

wenangan. Namun menurut penulis hakikat keadilan disini tetaplah 

untuk semua pihak baik bagi debitur maupun kreditur untuk menjaga 

pemenuhan hak masing-masing secara adil. Bukan berarti pihak 

debitur tenang-tenang saja dan lepas tanggung jawab untuk memnuhi 

haknya namun mereka juga harus mengusahakan yang terbaik bagi 

para kreditur, meskipun telah ada kurator untuk pengurusan harta. 

Dengan itu berdasarkan prinsip ini pentingnya memberikan keadilan 

bagi pekerja dengan membayarkan utangnya berupa upah terlebih 

dahulu dengan alasan-alasan manusiawi yang mana mereka kaum 

                                                           
32

 Dr. M. Hadi Suldhan, SH. M.H., CH., 2008. Hukum Kepailitan : Prinsip, Norma, & Praktik 

di Pengadilan.,., Jakarta: Kencana, hal 30 
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yang lebih lemah dibanding kreditur lain apalagi jika mereka harus 

berada pada posisi kreditur konkuren. 

Berdasarkan penjabaran diatas, privilege dalam hukum 

perjanjian sendiri diartikan sebagai hak yang didahulukan saat 

seorang kreditur membutuhkan hak tersebut. Dan saat perusahaan 

mengalami pailit, maka semua kreditur akan berkeinginan untuk 

hutangnya dilunasi terlebih dahulu. Namun dengan adanya 

pembagian kreditur maka prosedur harus dilakukan sesuai dengan 

kapasitas kreditur. Sebagai kaum yang lemah dibanding kreditur 

lain, pekerja sudah sepantasnya mendapatkan hak privilege itu 

sendiri bukan sebagai kreditur preferen lagi namun kreditur diatas 

kreditur separatis. Bukan karena mengabaikan hak kreditur lain 

namun dilihat dari betapa pentingnya upah bagi pekerja, selayaknya 

hak upah pekerja didahulukan. Adanya pertentangan antara Undang-

Undang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Kepailitan seperti 

contoh pasal 55 dan pasal 138 Undang-Undang Kepailitan ini 

tumpang tindih dengan pasal 95 ayat 4 Undang-Undang 

Ketenagakerjaan hal ini menyebabkan penyelesaian permasalahan 

ini tidak berjalan dengan baik meskipun sudah ada peraturan yang 

tegas mendahulukan kepentingan pekerja yang mana ialah upah. 

Opini penulis disini yang mendukung pekerja untuk didahulukan 

haknya yang juga menyetujui alasan yang dijabarkan oleh 

Mahkamah Konstitusi yang mendukung pekerja dengan alasan 
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mereka kreditur yang lebih lemah dibanding yang lain. Kemudian 

berrjalannya sebuah perusahaan tentu tidak lepas dari kerih payah 

para pekerjanya, tidak mungkin perusahaan dapat beroperasional 

tanpa adanya kerja keras pekerja didalamnya. Maka dengan asas 

saing menguntungkan inilah bukan hanya diterapkan ketika 

perusahaan sedang stabil saja namun juga ketika perusahaan 

mengalami masalah salah satunya pailit ini, sudah seharusnya 

perusahaan mendahulukan komposisi paing penting bagi 

perusahaannya yaitu hak pekerja. 
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