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I.1.  Latar Belakang 

Dalam rangka pembangunan nasional untuk pembangunan manusia 

Indonesia yang seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia berdasarkan 

Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

yang menyatakan bahwa dalam pelaksanaan pembangunan nasional, tenaga kerja 

mempunyai peranan yang penting sebagai pelaku dan tujuan pembangunan. Oleh 

karenanya diperlukan pembangunan ketenagakerjaan untuk meningkatkan kualitas 

tenaga kerja dan peran sertanya dalam pembangunan serta peningkatan 

perlindungan tenaga kerja dan keluarganya sesuai dengan harkat dan martabat 

kemanusiaan. Dalam hal perlindungan terhadap tenaga kerja dimaksudkan untuk 

menjamin hak-hak dasar pekerja/buruh dan menjamin kesamaan kesempatan serta 

perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan 

pekerja/buruh dan keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan 

kemajuan dunia usaha. Salah satu pasal dalam UUD 1945 yaitu pasal 28D yang 

menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk mendapatkan imbalan dan 

perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.
1
 

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 ini kiranya diusahakan sebagai 

peraturan yang menyeluruh dan komprehensif, antara lain mencakup 

pengembangan sumber daya manusia, peningkatan produktivitas dan daya saing 

tenaga kerja Indonesia, upaya perluasan dan kesempatan kerja, pelayanan 

penempatan tenaga kerja, dan pembinaan hubungan industrial.
2
 

Penjelasan Pasal 3 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 menyatakan 

bahwa asas pembangunan ketenagakerjaan pada dasarnya sesuai dengan asas 

pembangunan nasional, khususnya asas demokrasi Pancasila serta asas adil dan 

merata. Pembangunan ketenagakerjaan mempunyai banyak dimensi dan 

keterkaitan dengan berbagai pihak, yaitu antara pemerintah, pengusaha dan 
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pekerja/buruh.Oleh sebab itu, pembangunan ketenagakerjaan dilaksanakan secara 

terpadu dalam bentuk kerjasama yang saling menguntungkan.
3
 

Pasal 4 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 menyatakan bahwa tujuan 

pembangunan ketenagakerjaan adalah sebagai berikut : 

a. Memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan 

manusiawi. 

b. Mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja 

yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah. 

c. Memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan 

kesejahteraan. 

d. Meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarga.
4
  

Menurut Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Ketenagakerjaan adalah 

segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama 

dan sesudah masa kerja, hal yang berhubungan tersebut, misalnya adalah 

kesempatan kerja, perencanaan tenaga kerja, dan penempatan kerja. Sedangkan 

tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna 

menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri 

maupun untuk masyarakat.
5
 Hal-hal tersebut sudah seharusnya dipenuhi oleh para 

tenaga kerja dan Pengusaha yang mempekerjakannya, sehingga tenaga kerja 

memiliki kesejahteraan yang lebih baik di masa depan.  

Adapun maksud pengertian Pengusaha dalam Pasal 6 Undang-undang 

Nomor 13 Tahun 2003 adalah : 

a. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan 

suatu perusahaan milik sendiri; 

b. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri 

sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya; 
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c. Orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang berada di 

Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a 

dan b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.
6
 

Secara umum, pengertian pengusaha adalah mencakup orang pribadi, 

persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan.Selain 

pengertian pengusaha Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 juga memberikan 

pengertian Pemberi Kerja yakni orang perseorangan, pengusaha,badan hukum 

atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar 

upah atau imbalan dalam bentuk lain (Pasal 1 angka 4).
7
 

Pengusaha dan tenaga kerja telah terikat hubungan kerja.Hubungan kerja 

adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian 

kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah dan perintah.Hubungan kerja 

tersebut juga harus berdasarkan perjanjian kerja. Dalam Pasal 1 angka 14 Undang-

undang Nomor 13 Tahun 2003 disebutkan bahwa perjanjian kerja adalah 

perjanjian kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang 

memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak.
8
 

Tenaga kerja memiliki kewajiban yang harus dipenuhinya setelah terikat 

perjanjian kerja dengan pengusaha/perusahaan dan menerima hak nya.Begitu juga 

sebaliknya, sebuah perusahaan harus memenuhi segala kewajiban dan hak tenaga 

kerja. Namun, tidak selamanya perusahaan terus menerus mengalami 

perekonomian yang stabil ataupun dalam keadaan aman. Ketika sebuah 

perusahaan harus mengalami krisis perekonomian, maka dampak burukakan 

terjadi terhadap para pemegang saham, para kreditor-kreditor terkait lainnya dan 

terutama tenaga kerja yang akan tertunda pembayaran upahnya.  

Ketentuan dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 

(selanjutnya disebut Undang-undang Kepailitan) dapat ditarik kesimpulan bahwa 

syarat-syarat yuridis agar suatu perusahaan dapat dinyatakan pailit sebagai 

berikut: 
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a. Adanya hutang; 

b. Minimal satu dari hutang sudah jatuh tempo; 

c. Minimal satu dari hutang dapat ditagih; 

d. Adanya debitur; 

e. Adanya kreditur; 

f. Kreditur lebih dari satu; 

g. Pernyataan pailit dilakukan oleh pengadilan khusus yang disebut 

“Pengadilan Niaga”; 

h. Permohonan pernyataan pailit diajukan oleh pihak berwenang, yaitu : 

1) Pihak debitur; 

2) Satu atau lebih kreditur; 

3) Jaksa untuk kepentingan umum; 

4) Bank Indonesia jika debiturnya bank; 

5) Bapepam jika debiturnya perusahaan efek, bursa efek, lembaga kliring 

dan penjaminan, dan lembaga penyimpan dan penyelesaian; 

6) Menteri keuangan jika debitur perusahaan asuransi, perasuransian, 

dana pensiun dan BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik. 

i. Dan syarat-syarat yuridis lainnya yang disebutkan dalam Undang-undang 

Kepailitan. 

j. Apabila syarat-syarat terpenuhi, hakim “menyatakan pailit”, bukan “dapat 

dinyatakan pailit”. Sehingga dalam hal ini kepada hakim tidak diberikan 

ruang untuk memberikan “Judgement” yang luas seperti pada kasus-

kasus lainnya, sungguh pun Limited Defence masih dibenarkan, 

mengingat yang berlaku adalah prosedur pembuktian yang sumir (Vide 

Pasal 8 ayat (4) Undang-undang Kepailitan).
9
 

Pasal 69 ayat (1) Undang-undang Kepailitan, menerangkan bahwa kurator 

lah yang berwenang melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit.Dengan 

demikian, debitor kehilangan hak menguasai harta yang masuk dalam kepailitan, 

dan tidak kehilangan hak atas harta kekayaan yang berada diluar kepailitan.
10
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Menurut Profesor Radin, dalam bukunya The Nature Of Bankrupcty, 

sebagaimana dikutip oleh Jordan et al., tujuan semua undang-undang kepailitan 

(bankruptcy laws) adalah untuk memberikan suatu forum kolektif untuk memilah-

milah hak-hak dari berbagai penagih terhadap asset seorang debitor yang tidak 

cukup nilainya (Epstein et al, 1993-2).
11

 

Kurator adalah perseorangan atau persekutuan perdata yang memiliki 

keahlian khusus sebagaimana diperlukan untuk mengurus harta debitor dan telah 

terdaftar pada Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, sesuai dengan 

Undang-undang Kepailitan (Pasal 217E) dan Peraturan Pelaksanaannya.
12

 

Menurut Undang-undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004, Kurator adalah 

Balai Harta Peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh Pengadilan 

untuk mengurus dan membereskan harta Debitor Pailit di bawah pengawasan 

Hakim Pengawas sesuai dengan Undang-Undang ini. 

Dari uraian diatas, dapat kita ketahui bahwa permasalahan perusahaan yang 

dinyatakan pailit tetap memiliki tanggung jawab terhadap para kreditor ataupun 

pihak-pihak terkait lainnya, terutama Tenaga kerja yang dimana hak nya harus 

didahulukan dari para kreditor lainnya. Namun, apakah Perusahaan yang 

dinyatakan pailit dapat melakukan penundaan kewajiban pembayaran upah tenaga 

kerja. 

Menurut Rachmadi Usman Kepailitan adalah Keadaan dimana seorang 

debitor tidak mampu melunasi hutang-hutangnya pada saat hutang tersebut jatuh 

tempo. Pernyataan pailit tidak boleh diputuskan begitu saja, melainkan harus 

dinyatakan oleh pengadilan, baik atas permohonan sendiri maupun atas 

permintaan seseorang atau pihak ketiga.
13

 

Sebagai contoh masalah adanya penundaan pembayaran upah tenaga kerja, 

PT. Great River International, Tbk memiliki hutang terhadap para kreditor yang 

terkait serta Kreditor Preferen atau Tenaga kerja yang berjumlah 3221 pekerja 

yang telah diputuskan hubungan kerjanya oleh PT. Great River International, Tbk 
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berdasarkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kls 

I a Bandung No.107/G/2007/PHI.Bdg. tanggal 01 September 2007. Perkara 

tersebut telah dikabulkan segala permohonannya oleh Pengadilan Niaga pada 

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. 

Dari uraian diatas, penulis akan membahasnya lebih lanjut dalam sebuah 

skripsi dengan judul : “AKIBAT HUKUM PENUNDAAN KEWAJIBAN 

PEMBAYARAN UPAH TENAGA KERJA OLEH PERUSAHAAN YANG 

DINYATAKAN PAILIT”. 

 

I.2.  Perumusan Masalah 

Dari uraian diatas, penulis akan mengajukan permasalahan yang nantinya 

akan dibahas pada bab selanjutnya, permasalahan tersebut adalah sebagai berikut : 

a. Apakah kewajiban-kewajiban perusahaan yang dinyatakan pailit ? 

b. Bagaimanakah akibat hukum penundaan pembayaran upah kepada tenaga 

kerja setelah perusahaan dinyatakan Pailit ? 

 

I.3.  Ruang Lingkup Penulisan 

Agar penelitian ini dapat difokuskan pada objek permasalahan yang 

dikehendaki penulis membatasi ruang lingkup penelitian, yaitumengenai 

kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh perusahaan yang dinyatakan 

pailit dan akibat hukum penundaan pembayaran upah kepada tenaga kerja setelah 

perusahaan dinyatakan pailit. 

 

I.4.  Tujuan dan Manfaat Penelitian 

I.4.1.  Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui kewajiban-kewajiban perusahaan yang dinyatakan 

pailit. 

b. Untuk mengetahui akibat hukum penundaan pembayaran upah setelah 

perusahaan dinyatakan pailit. 

 

 

 

UPN "VETERAN" JAKARTA



7 

 

 
 

I.4.2.  Manfaat Penelitian 

a. Memberikan sumbangan ilmu pengetahuan di bidang Hukum kepailitan 

dan Ketenagakerjaan serta akibat hukum yg terjadi apabila PKPU kepada 

tenaga kerja dilakukan oleh perusahaan yang dinyatakan pailit. 

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif 

terhadap prosedur pembayaran upah tenaga kerja oleh perusahaan pailit. 

Serta memberikan ilmu pengetahuan kepada masyarakat umum dan 

perusahaan-perusahaan yang mengalami kepailitan mengenai hal 

tersebut. 

 

I.5.  Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual 

I.5.1.  Kerangka Teori 

Perusahaan merupakan suatu badan hukum atau badan usaha milik 

perseorangan. Perusahaan memiliki peraturan bagi para tenaga kerjanya dan 

aturan apa saja yang menjadi hak dan kewajiban dari perusahaan kepada tenaga 

kerja. Hal tersebut disusun dengan terencana secara sistematis untuk dijadikan 

dasar dan kebijakan perusahaan bagi tenaga kerja. Salah satunya upah, merupakan 

hal sangat dilindungi dan diatur baik oleh pemerintah atau pun perusahaan. 

Pengupahan diatur undang-undang Ketenagakerjaan, pemerintah menetapkan 

kebijakan pengupahan yang melindungi tenaga kerja yang 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; 

e. Upah karena menjalankan hak dan waktu istirahat kerjanya; 

f. Bentuk cara pembayaran; 

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; 
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k. Upah untuk perhitungan pajak penghasilan.
14

 

Upah dan hak-hak lainnya dari pekerja/buruh merupakan utang yang harus 

didahulukan pembayarannya, yaitu harus dibayar lebih dahulu dari pada utang 

lainnya atau dengan kata lain, pekerja sebagai kreditur atas upahnya merupakan 

kreditur istimewa.Tuntutan pembayaran upah pekerja/buruh dan segala 

pembayaran yang timbul dari hubungan kerja menjadi kadaluwarsa setelah 

melampaui jangka waktu 2 (dua) tahun sejak timbulnya hak (Pasal 96 Undang-

undang Nomor 13 Tahun 2003).
15

 

Mengenai tuntutan upah yang harus dipenuhi oleh sebuah perusahaan 

merupakan kewajiban yang sudah seharusnya dilakukan, terutama dalam masalah 

perusahan yang dinyatakan pailit.Tenaga kerja merupakan kreditor yang harus 

diutamakan karena memiliki kedudukan dalam hubungan kerja/perjanjian kerja 

yang sudah dilakukan antara perusahaan dan tenaga kerja. 

Penundaan kewajiban pembayaran utang lebih bertujuan kepada 

memberikan rasa keadilan bagi para tenaga kerja dalam mendapatkan hak-haknya 

piutangnya dari perusahaan yang dinyatakan pailit.Bahwa ini merupakan 

kewajiban-kewajiban perusahaan pailit dalam memenuhi segala utangnya.Serta 

menerapkan konsep teori kepastian hukum yang berdasarkan Undang-undang 

tentang Kepailitan dan PKPU Nomor 37 Tahun 2004. 

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Suspension of Payment atau 

Surseance van Betaling) adalah suatu masa yang diberikan oleh undang-undang 

melalui putusan hakim niaga di mana dalam masa tersebut kepada pihak kreditur 

dan debitur diberikan kesempatan untuk memusyawarahkan cara-cara pembayaran 

seluruh atau sebagian utangnya, termasuk apabila perlu untuk merestrukturisasi 

utangnya tersebut.
16
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I.5.2.  Kerangka Konseptual 

Kerangka Konseptual adalah suatu konsep yang dibentuk dan 

dikembangkan untuk menyelesaikan suatu permasalahan serta memperkuat 

keyakinan dari suatu konsep itu sendiri. 

Sesuai judul yang penulis ajukan, yaitu tentang Akibat Hukum Penundaan 

Kewajiban Pembayaran Upah Tenaga Kerja oleh Perusahaan Yang Dinyatakan 

Pailit, maka penulis akan memberikan istilah-istilah yang dipakai dalam penelitian 

ini, yaitu sebagai berikut : 

a. Perusahaan adalah setiap bentuk badan usaha yang menjalankan setiap 

jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus didirikan, bekerja, serta 

berkedudukan dalam wilayah Negara Indonesia dengan tujuan 

memeperoleh keuntungan. 

b. Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang 

pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah 

pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang- 

Undang ini. 

c. Utang adalah 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. 

d. Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga 

kerja pada waktu sebelum, selama dan sesudah masa kerja. 

e. Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan 

guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi 

kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. 

f. Pengusaha adalah mencakup orang pribadi, persekutuan atau badan 

hukum yang menjalankan suatu perusahaan. 

g. Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam 

bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada 

pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian 
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kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang undangan, termasuk 

tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan 

dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.
17

 

 

I.6.  Metode Penelitian 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan Yuridis Normatif, 

yaitu menelaah dengan teori-teori hukum dan perundang-undangan dan ketentuan-

ketentuan hukum yang berlaku. 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Menurut 

kekuatan mengikatnya data sekunder terdiri dari 3 bahan hukum, yaitu  : 

a. Bahan hukum Primer : 

  Sumber bahan hukum primer yang dipergunakan dalam penulisan skripsi 

ini yaitu bahan hukum yang mnegikat seperti Kitab undang-undang 

hukum Perdata (KUHPer), Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 

tentang Ketenagakerjaan, Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang 

Peneyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-undang Nomor 

37 Tahun 2004 tentang Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban 

Pembayaran Upah. 

b. Bahan hukum sekunder. 

Sumber bahan hukum sekunder yang dipergunakan dalam penulisan 

skripsi ini yaitu bahan-bahan yang membahas atau menjelaskan sumber 

bahan hukum primer yang berupa buku-buku yang berkaitan dengan 

Ketenagakerjaan, Kepailitan dan Pengupahan, jurnal hukum, majalah 

hukum, pendapat para pakar serta berbagai macam referensi yang 

berkaitan dengan upah ketenagakerjaan. 

c. Bahan hukum tersier  

Sumber bahan hukum tersier yang dipergunakan dalam penulisan skripsi 

ini yaitu bahan-bahan penunjang yang menjelaskan dan memberikan 

informasi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, berupa 

kamus-kamus hukum, media internet, buku petunjuk atau buku 
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pegangan, eniklopedia serta buku mengenai istilah-istilah yang sering 

dipergunakan mengenai ketenagakerjaan. 

 

I.7.  Sistematika penulisan 

Secara sistematis penulisan hukum terdiri dari 5 (lima) bab, yang masing-

masing bab menguraikan beberapa materi. Sistematikanya adalah sebagai berikut : 

BAB I  PENDAHULUAN 

Pendahuluan terdiri dari latar belakang, perumusan masalah, ruang lingkup 

penulisan, tujuan, dan manfaat penulisan, kerangka teori dan kerangka 

konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan. 

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERUSAHAAN, KEPAILITAN DAN 

KETENAGAKERJAAN 

Bab ini menguraikan mengenai tinjauan umum tentang perusahaan, 

pengertian kepailitan, dan tinjauan umum tentang ketenagakerjaan 

BAB III PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UPAH KEPADA 

TENAGA KERJA 

Bab ini menjelaskan tentang penundaan kewajiban pembayaran utang, 

penyelesaian PKPU dan akibat putusan pailit. 

BAB IV ANALISIS AKIBAT HUKUM PENUNDAAN KEWAJIBAN 

PEMBAYARAN UPAH TENAGA KERJA OLEH PERUSAHAAN YANG 

DINYATAKAN PAILIT 

Bab ini menguraikan analisis kewajiban-kewajiban perusahaan yang 

dinyatakan pailit dan akibat hukum penundaan kewajiban pembayaran upah 

tenaga kerja oleh perusahaan yang dinyatakan pailit. 

BAB V  PENUTUP 

Dalam bab ini kesimpulan berisi sebagai jawaban dari permasalahan- 

permasalahan dan saran-saran
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