BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Keadilan akan terpenuhi apabila berbagai elemen yang berbeda
kepentingannya dalam masyarakat dapat hidup dan berkembang secara
harmonis, termasuk kepentingan pemilik perusahaan, buruh, dan kreditor,
karena masing-masing elemen tidak dapat hidup sendiri-sendiri, tetapi
sebaliknya harus saling menopang.1
Setiap melakukan usaha tidak terlepas dari hubungan hukum dan
perbuatan hukum. Di mana hubungan hukum tersebut dapat menimbulkan
suatu perikatan/perjanjian. Maksudnya ialah terhadap hubungan-hubungan
yang terjadi dalam lalu lintas masyarakat, di mana hukum meletakkan “hak”
pada satu pihak dan melekatkan “kewajiban” pada pihak lainnya. Sehingga
perikatan dapat diartikan atau dirumuskan sebagai suatu hubungan hukum
yang terjadi diantara dua orang atau lebih, yang terletak di dalam lapangan
harta kekayaan yang mana pihak yang satu berhak atas prestasi dan pihak
lainnya wajib memenuhi prestasi itu2. Dan juga dapat ditinjau dari isinya
ternyata perikatan/perjanjian ada selama seorang debitur harus melakukan
prestasi yang mungkin dapat dipaksakan oleh kreditur dengan bantuan hakim.
Didalam operasionalnya, perusahaan tidak selalu menunjukkan
perkembangan dan peningkatan laba (profit), ada banyak resiko investasi,
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resiko pembiayaan dan resiko operasi. Dimana semua hal itu bisa mengancam
kesinambungan dari keuangan perusahaan tersebut dan yang paling fatal
perusahaan bisa mengalami bangkrut (pailit) karena tidak bisa membayar
semua kewajiban utang perusahaannya.
Masalah akan timbul ketika perusahaan yang mempekerjakan buruh
tersebut dinyatakan pailit (bankrupt) oleh putusan Pengadilan Niaga. Maka
akan timbul persoalan karena perusahaan tidak lagi menjadi pihak yang
memenuhi hak-hak atas kesejahteraan bagi buruh, melainkan telah berpindah
kepada kurator. Masalah lain yang dapat muncul, dan merupakan
permasalahan utama yang sering terjadi, yaitu apabila harta dari perusahaan
(debitur) pailit tidak sebanding dengan utang kepada para kreditornya,
termasuk utang terhadap buruh. Atau dengan kata lain, harta yang ada tidak
mencukupi untuk membayar utang (upah) kepada buruh.3 Terlebih lagi
terdapat aturan yang tidak jelas dalam peraturan perundang-undangan di
Indonesia mengenai status buruh sebagai kreditor, lebih tinggi atau lebih
rendah dari kreditur yang tertinggi tingkatannya.
Kepailitan adalah sita umum atas kekayaan debitur pailit yang
pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator dibawah Pengawasan
Hakim pengawas.4 Bentuk-bentuk pengawasan yang dapat dilakukan oleh
hakim pengawas adalah memberikan penetapan, persetujuan, perizinan,
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pemberian usul dan pemberian kuasa kepada Kurator dalam melakukan
pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit.5
Kepailitan merupakan suatu keadaan setelah ada putusan Pengadilan
Niaga yang meletakkan seluruh harta dari seorang debitur pailit dalam status
sita umum (public Attachment).6 Pengaturan mengenai kepailitan muncul,
pada dasarnya diakibatkan karena akan terjadi perebutan harta pailit, yang
biasanya harta dari debitor tidak mencukupi untuk dibagikan kepada para
kreditor. Oleh karena itu, dalam pengaturan mengenai kepailitan juga diatur
mengenai urutan kreditor atau prioritas kreditor mana yang didahulukan
pembayarannya.7
Adapun syarat-syarat untuk mempailitkan

seseorang yang tidak

mampu lagi menjalankan prestasinya adalah sebagai berikut :
1. Debitor terhadap siapa permohonan itu diajukan harus paling sedikit
mempunyai dua kreditor atau dengan kata lain harus memiliki lebih
dari 1 kreditor (concursus creditorum).
2. Debitor tidak membayar sedikitnya satu utang kepada salah satu
kreditornya
3. Utang yang tidak dibayar itu harus telah jatuh waktu dan telah dapat
ditagih8
Dalam melakukan pemberesan harta debitor pailit (boedel pailit),
kurator akan menentukan prioritas kreditor mana yang akan mendapat
pembagian terlebih dahulu (didahulukan).9 Di sinilah yang biasa terjadi
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permasalahan dengan buruh, mengenai kedudukan buruh sebagai kreditor
istimewa atau tidak. Hal ini penting mengingat dalam kepailitan umumnya,
harta pailit yang dibereskan tidak mencukupi atau tidak sesuai dengan jumlah
kreditor yang ada.
Pemegang hak jaminan dalam hal ini adalah bank, kedudukan bank
sebagai pemegang hak jaminan kebendaan dalam melakukan eksekusi jaminan
terhadap debitor yang dinyatakan pailit dan bagaimana kedudukan bank
umum sebagai kreditor separatis dalam upaya penggunaan hak eksekutorial
dalam hukum jaminan. maka bank memiliki hak untuk mengeksekusi jaminan
yang telah dipasang hak tanggungan. Hak ini dikenal sebagai hak kreditor
separatis. Yang dimaksud kreditor separatis adalah kreditor pemegang hak
jaminan kebendaan, yang dapat bertindak sendiri. Golongan kreditor ini tidak
terkena akibat putusan pernyataan pailit debitor, artinya hak-hak eksekusi
mereka tetap dapat dijalankan seperti tidak ada kepailitan debitor.10 Kreditor
golongan ini dapat menjual sendiri barang-barang yang menjadi jaminan,
seolah-olah tidak ada kepailitan. Namun hak ini ditangguhkan selama 90 hari
(masa stay) jika debitor dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga.
Dalam Pasal 55 ayat 1 Uudang-Undang Kepailitan :
Setiap kreditor pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan,
hipotik, atau hak angunan atas kebendaan lainnya, dapat
mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan.11
Pemegang hak jaminan atau kreditor separatis yaitu kreditor pemegang
gadai, jaminan fiducia, hak tanggungan, hipotik atau hak agunan atas
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kebendaan lainnya. Khusus mengenai kreditor separatis dan kreditor preferen,
mereka dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit tanpa kehilangan hak
jaminan atas kebendaan yang mereka miliki terhadap harta debitor dan haknya
untuk didahulukan.12
Dalam hal mengeksekusi jaminan hutang kreditor separatis dapat
menjual dan mengambil hasil penjualan jaminan hutang tersebut seolah-olah
tidak terjadi kepailitan. Bahkan jika diperkirakan hasil penjualan jaminan
hutang tersebut tidak menutupi seluruh hutangnya, maka kreditor separatis
dapat memintakan agar kekurangan tersebut diperhitungkan sebagai kreditor
konkuren (kreditor pesaing).
Secara teoretis, kreditor dapat dibedakan menjadi 2 jenis: (1) kreditor
dengan jaminan/sparatis (secured creditor) yang terdiri dari pemegang hak
gadai dan atau fidusia (jaminan benda bergerak), serta pemegang hak
tanggungan dan atau hipotek (jaminan benda tidak bergerak); dan (2) kreditor
tanpa jaminan (unsecured creditor) yang dapat memiliki hak istimewa (baik
umum, maupun khusus) atau pun tanpa hak istimewa.
Kreditor preferen berarti kreditor yang memiliki hak istimewa atau hak
prioritas. UU No. 37/2004 Tentang Kepailitan memakai istilah hak-hak
istimewa, sebagaimana diatur di dalam KUH Perdata. 13 Hak istimewa
mengandung arti hak yang oleh undang-undang diberikan kepada seorang
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berpiutang sehingga tingkatnya lebih tinggi daripada orang berpiutang
lainnya.14
Undang-undang

menyebutkan

bahwa

dalam

keadaan

pailit,

pembayaran upah buruh didahulukan dari pada utang lainnya. Hal ini
didukung oleh pasal 95 ayat 4 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13
Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yang berbunyi :
dalam hal perusahaan dinyatakan pailit atau dilikuidasi berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku maka upah dan hak-hak
lainnya merupakan hutang yang didahului pembayarannya.
Dan penjelasan pasal 95 ayat (4) Undang-undang ketenagakerjaan
berbunyi :
“Yang dimaksud dengan didahulukan pembayarannya adalah upah
pekerja/buruh harus dibayar lebih dahulu dari pada utang lainnya.15
Sedangkan pada pasal 165 menyebutkan pengusaha dapat melakukan
pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh karena perusahaan pailit
dengan ketentuan bahwa pekerja/ buruh berhak atas uang pesangon satu kali
ketentuan pasal 156 ayat 2, uang penghargaan masa kerja satu kali ketentuan
pasal 156 ayat 3 dan uang penggantian hak sesuai ketentuan pasal 156 ayat
4.16
Ketentuan ini bertentangan dengan pasal 55 ayat (1) Undang-undang
kepailitan yang memperkenankan kreditor separatis yang memegang jaminan
hak kebendaan, seperti gadai, fidusia, hak tanggungan dan sebagainya untuk
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mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan.17 Antara Undangundang kepailitan dan Undang-undang ketenagakerjaan terjadi pertentangan
karena dengan dilaksankannya salah satu, maka akan menutup kemungkinan
yang lainnya. Dengan dieksekusinya jaminan kebendaan oleh kreditor
separatis, maka hampir dapat dipastikan harta debitor pailit yang akan
digunakan untuk pembayaran upah buruh tidak akan terlaksana.
Sama halnya dengan kasus pailit PT. Starwin Indonesia yang mana
perusahaan ini terpaksa mempailit diri karena tidak lagi mampu memenuhi
kewajiban kepada para krediturnya, dengan mengajukan permohonan pailit
pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tertanggal 11 Agustus 2004 yang
ditandatangani penasihat hukumnya dan terdaftar dalam register perkara
Nomor 32/Pailit/2004/PN.Niaga.Jkt.Pst.
Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat melalui putusannya
yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari: Jum’at Tanggal
3 September 2004 mengabulkan permohonan pemohon yaitu pailitnya PT.
Starwin Indonesia dan segala akibatnya hukumnya.
PT. Starwin Indonesia merupakan perusahaan penghasil sepatu Reebok
sejak tanggal 2 Desember 1988. Munculnya masalah hubungan industrial di
Starwin lantaran pada tanggal 13 Januari 2004 direksi memutuskan hubungan
kerja (PHK) seluruh karyawannya sejumlah kurang lebih 3.652 orang. Para
pekerja sama sekali tidak diberikan uang pesangon sebagaimana pasal 165
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Undang-undang ketenagakerjaan dan itu merupakan utang PT. Starwin
terhadap karyawannya.
Dalam kasus ini dimana eks karyawan menuntut hak-hak mereka
dengan mendalilkan bahwa buruh memiliki hak istimewa dan harus
didahulukan sebagaimana yang diatur dalam undang-undang ketenagakerjaan.
Artinya terhadap hasil penjualan asset PT Starwin Indonesia maka utang
kepada buruh harus dibayar terlebih dahulu. Namun apa yang terjadi dalam
kasus ini, itu tidak dilaksanakan oleh Kurator sehingga eks karyawan
mengajukan gugatan kepengadilan Niaga namun permohonan mereka tidak
dikabulkan Majelis Hakim pada tingkat pertama. Sehingga para buruh
mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung. Melalui putusan MA.
RI. NO. 015K/N/2007 Majelis Hakim Mahkamah Agung pada tingkat kasasi
juga tidak mengabulkan tuntutan eks karyawan PT. Starwin Indonesia yang
berjumlah lebih kurang 3.652 orang sebagaimana yang telah didalilkan. Ini
yang membuat kasus ini menarik untuk dianalisis lebih dalam dan digali
alasan hakim menolak untuk mengabul tuntutan buruh PT Starwin
Indonesia.18
Berdasarkan uraian tersebut diatas penulis menilai permasalahan
tersebut perlu untuk dibahas sehingga penulis tertarik untuk mengangkat
permasalahan ini dalam sebuah penelitian dengan judul “KEWAJIBAN
MENDAHULUKAN PEMBAYARAN UTANG ANTARA BURUH DAN

18

Putusan MA No. 015K/N/2007

PEMEGANG HAK JAMINAN ATAS PENJUALAN ASET PADA
PERUSAHAAN PAILIT PT. STARWIN INDONESIA”

B. Batasan Masalah
Dalam penelitian ini penulis membatasi ruang lingkup permasalahan hanya
pada siapa yang harus didahulukan pembayaran utangnya antara pekerja dan
pemegang hak jaminan pada perusahaan pailit

C. Rumusan Masalah
1. Siapa yang harus didahulukan pembayaran utangnya antara buruh dan
pemegang hak jaminan pada perusahaan pailit?
2. Bagaimana kedudukan Kreditur Pemegang Hak Jaminan dan buruh pada
perusahaan pailit ?

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian
Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian yang penulis lakukan ini
adalah sebagai berikut :
1. Untuk mengetahui hak yang harus didahulukan pembayaran utangnya
antara buruh dan pemegang hak jaminan pada perusahaan pailit
2. Untuk mengetahui kedudukan Kreditur Pemegang Hak Jaminan dan
buruh pada perusahaan pailit.
Sedangkan manfaat penelitian yang penulis harapkan dalam penulisan
ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menambah pengetahuan penulis mengenai siapa yang harus
didahulukan pembayaran utangnya antara buruh dan pemegang hak
jaminan pada perusahaan pailit.
2. Untuk menambah referensi kepustakaan Universitas Islam Negeri
Sultan Syarif Kasim Riau, dan hendaknya juga menjadi acuan oleh
seluruh pembaca dan peneliti selanjutnya.
3. Penelitian ini sebagai pelengkap tugas dan syarat untuk meraih gelar Sarjana
Ilmu Hukum (SH) pada fakultas syari’ah dan ilmu hukum UIN Susqa
Pekanbaru.

E. Metode Penelitian
1. Pendekatan
Dalam

penelitian

ini

penulis

menggunakan

pendekatan

Sinkronisasi Hukum yaitu Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan
kenyataan sampai sejauh mana perundang-undangan tertentu serasi secara
vertikal atau mempunyai keserasian secara horizontal. Secara vertikal
yaitu melihat apakah peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi
suatu bidang kehidupan tertentu tidak saling bertentangan antara satu
dengan yang lain apabila dilihat dari sudut hirarki perudanang-undangan
yang ada. Secara horizontal yaitu apabila yang dintajau adalah peraturan
perundang-undangan yang kedudukannya sederajat dan mengatur bidang
yang sama.19
2. Jenis Penelitian
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Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan atau penelitian
Hukum normatif (doktriner). Dengan penggunaan metode normatif,
skripsi ini akan meneliti sebuah sinkronisasi terhadap aturan yang ada
pada perusahaan kepailitan dan selanjutnya akan dilakukan perbandingan
dengan norma-norma dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Data dan Sumber Data
Sebagai penelitian hukum normatif atau doktriner, sumber datanya
berasal dari data sekunder. Data sekunder diperoleh melalui penelusuran
sumber sumber hukum, baik berupa bahan hukum primer, bahan hukum
sekunder, maupun bahan hukum tersier.20
Data dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder yang terdiri dari :
a.

Bahan Hukum Primer
Yang menjadi bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah UU
Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan UU No. 37
Tahun 2004 tentang Kepailitan.

b.

Bahan Hukum Sekunder
Yang menjadi bahan sekunder dalam penelitian ini buku-buku,
jurnal, makalah, dan hasil penelitian yang berhubungan dengan
hukum ketenagakerjaan, hukum Kepailitan dan hukum Perseroan
Terbatas.

c.
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Yang menjadi bahan hukum tersier dalam penelitian ini yaitu bahan
yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan
hukum primer dan bahan sekunder dalam bentuk kamus, kamus
hukum, ensiklopedi, jurnal hukum maupun lainnya.

4. Teknik Pengolahan Data
Data dalam penelitian diolah dengan menggunakan metode
deskriptif analitis, dengan maksud memperoleh gambaran. Oleh sebab
itu, penelitian ini tidak hanya semata-mata mengumpulkan, menyusun
dan memaparkan fakta dan data yang diperoleh, tetapi yang penting
adalah tetapi yang penting adalah menganalisis dan menginterpretasi
semua fakta dan data tersebut sepanjang berhubungan erat dengan
masalah yang diteliti.
5. Analisis Data
Metode yang digunakan menganalisis hasil penelitian adalah
kualitatif yuridis, berupa pernyataan, baik dari metode penetapan
hukum maupun substansi hukum itu sendiri. Teknik menggunakan
analisis yuridis yaitu menganalisa data yang diperoleh dalam penelitian
dengan menggunakan cara-cara yang lazim dalam studi ilmu hukum,
seperti penafsiran dan konstruksi hukum, dan mengaitkan dengan
norma, asas, dan kaedah yang mengaturnya.
F. Sistematika Penulisan

Penulisan tugas akhir ini terdiri dari 5 (lima) bab. Tiap-tiap bab terbagi
lagi dalam sub bab yang memuat uraian dan bahasan tersendiri tetapi antara
satu bab dengan bab yang lain saling berhubungan, dan memuat rangkaian
yang tidak terpisahkan. Untuk lebih jelasnya sistematika tugas akhir ini adalah
sebagai berikut:
BAB I.

Bab

pertama

ini

memuat

uraian

tentang

permasalahan-

permasalahan, yaitu: latar belakang, batasan masalah, rumusan
masalah, tujuan dan kegunaan, metode penelitian, selanjutnya akan
diakhiri dengan sistematika penulisan.
BAB II.

Bab kedua ini memuat tentang tinjauan umum

BAB III. Bab ketiga ini akan membahas tentang Eksekusi Hak Jaminan Dan
Hak-Hak Tenaga Kerja Pada Perusahaan Pailit
BAB IV. Bab keempat ini memuat hasil penelitian pembayaran utang yang
harus didahulukan antara buruh dan pemegang hak jaminan pada
perusahaan pailit dan kedudukan Kreditur Pemegang Hak Jaminan
dan buruh pada perusahaan pailit
BAB V.

Bab kelima ini merupakan penutup yang berisi kesimpulan yang
merupakan uraian ringkas terhadap jawaban permasalahan yang
dikemukakan serta saran-saran yang mendukung kesimpulan.

