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ABSTRAK 

 

Pekerja merupakan salah satu komponen penting dalam pembangunan 

ekonomi di suatu negara. Tanpa adanya pekerja suatu perusahaan tidak dapat 

menjalankan kegiatan usahanya tanpa adanya pekerja yang melakukan produksi 

suatu barang ataupun jasa. Oleh karena itu, pekerja didalam suatu perusahaan 

harus dipenuhi kebutuhannya dan dilindungi hak-haknya dalam menjalankan 

pekerjaannya. Pengusaha kerap kali melakukan pelanggaran-pelanggaran 

ketenagakerjaan terhadap pekerjanya dikarenakan pekerja memiliki bergaining 

position di bawah para pengusaha. Pelanggaran yang dilakukan salah satunya 

adalah kabur meninggalkan perusahaan dengan membawa uang operasional 

perusahaan dan tanpa membayar upah para pekerja yang telah menunggak selama 

beberapa bulan seperti yang telah terjadi di beberapa perusaan investor asing di 

Indonesia. 

Penelitian ini menganalisis tentang perlindungan terhadap hak-hak pekerja 

yang ditinggal kabur oleh pengusaha asing di dalam perusahaan dengan investor 

asing dengan membawa uang operasional perusahaan yang seharusnya digunakan 

untuk membayar upah pekerja yang menunggak selama beberapa bulan. 

Penelitian ini merupakan penelitian secara pustaka dilakukan dengan pendekatan 

secara yuridis normatif. Penelitian dilakukan dengan melakukan analisis masalah 

didalam penelitian menggunakan 4 (empat) teori, yaitu teori perlindungan hukum, 

teori penyelesaian perkara hukum perdata internasional, dan teori ekstradisi dalam 

perjanjian internasional, teori pembagian harta pailit dalam hukum kepailitan. 

Hasil dari penelitian yang telah dianalisis adalah perlindungan terhadap 

hak-hak pekerja pada perusahaan investor asing yang ditinggal kabur tanpa 

dibayarkan upahnya dilakukan dengan melakukan perjanjian ekstradisi untuk 

menangkap pengusaha yang kabur ke luar negeri dan diadili di Indonesia. Namun, 

perlindungan yang dilakukan oleh pemerintah dengan melakukan permintaan 

ekstradisi terhadap pelaku tidak dilakukan, sehingga langkah terakhir yang dapat 

dilakukan adalah dengan melakukan upaya penundaan pembayaran utang 

(PKPU), upaya perdamaian maupun kepailitan terhadap perusahaan yang 

ditinggal kabur oleh pengusahanya untuk mengelola aset perusahaan yang tersisa 

untuk membayarkan upahnya yang belum dibayarkan.  

 

Kata Kunci: Perlindungan, Pekerja, Ekstradisi, Kepailitan  
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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Indonesia merupakan negara yang luas dan memiliki sumber daya 

alam yang melimpah, dan merupakan suatu negara yang penduduknya 

besar sehingga memiliki banyak konsumen, hal inilah yang menjadi alasan 

para investor-investor asing ingin memiliki perusahaan di Indonesia, baik 

perusahaan yang bergerak di bidang teknologi maupun perusahaan yang 

bergerak di bidang pangan. Bukan hanya sumber daya alam dan konsumen 

yang melimpah namun juga tenaga kerja yang murah dan Indonesia 

temasuk negara berkembang yang membutuhkan peningkatan pendapatan 

negara yang salahsatunya bisa didapatkan dengan penanaman modal asing. 

Oleh karena itu Indonesia memiliki persyaratan bagi para investor asing 

yang ingin membangun perusahaan di Indonesia, ini dilakukan sebagai 

langkah pemerintah Indonesia untuk memberikan jaminan keamanan 

kepada rakyat ketika ada suatu produk yang berasal dari luar yang akan 

memasuki pasar di Indonesia.  

Para investor asing yang ingin memiliki perusahaan di Indonesia 

harus melalui tahap perizinan di kantor Badan Koordinasai Penanaman 

Modal (BKPM), ini merupakan  upaya pemerintah untuk menyaring para 

investor asing yang akan berinvestasi di Indonesia. Penyaringan 

penanaman modal asing ini juga untuk membangun negara yang 

salahsatunya adalah untuk meningkatkan sumber daya manusia di 
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Indonesia dengan menciptakan suatu lapangan kerja yang berkualitas dan 

memperhatikan segala aspek keselamatan dan kesejahteraan pekerja 

sehingga juga dapat mengurangi tingkat pengangguran serta dapat 

meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan, meningkatkan 

kapasitas dan kemampuan teknologi nasional, mendorong ekonomi 

kerakyatan, mengolah potensi ekonomi petensial menjadi ekonomi rill 

dengan menggunakan dana yang berasal, baik dari dalam negeri maupun 

dari luar negeri, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dimana hal-

hal tersebut telah tertuang dalam undang-undang nomor 25 tahun 2007 

tentang Penanaman Modal.  

Pembangunan merupakan salah satu program pemerintah yang 

diaplikasikan dalam pembangunan ekonomi dan pembangunan di bidang 

lainnya. Sumber daya manusia yang terlibat sebagai pelaku ataupun unsur 

utama suatu pembangunan tidaklah bergantung pada jumlah penduduk 

yang besar. Penduduk yang banyak tidak menjadi jaminan pembangunan 

akan cepat dilakukan, namun justru dapat menjadi beban negara untuk 

memberlangsungkan suatu pembangunan. Jumlah penduduk yang besar 

dalam suatu negara dengan jumlah lapangan kerja yang tersedia akan 

menyebabkan sebagian dari penduduk yang berada pada usia kerja tidak 

memperoleh pekerjaan.
1
 

                                                           
1
 Rini Sulistyowati, ”Pengaruh Upah Minimum terhadap Penyerapan Tenaga 

Kerja dan Kesejahteraan Masyarakat di Provinsi di Indonesia”,  Jurnal EKSOS, Vol 8:3, 

(Oktober 2012), hlm. 196. 
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Oleh karena itu faktor kesejahteraan para pekerja harus 

diperhatikan oleh pemerintah karena pekerja merupakan komponen 

penting pembangun bangsa. Dengan sumber daya manusia yang memadai 

dan berkualitas menjadi dasar pondasi sebuah negara untuk bisa 

melakukan pembangunan. Maka kesejahteraan para pekerja juga harus 

diberikan dasar peraturan yang kokoh sehingga tidak mudah dikapitalisasi 

oleh para investor asing. Dengan alasan tersebut pemerintah harus 

menciptakan suatu peraturan dan pengawasan terhadap para investor 

asing. 

Peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintah sebagai upaya 

untuk mengatur perusahaan-perusahaan asing di Indonesia. Peraturan 

tersebut tertuang dalam undang-undang nomor 25 tahun 2007 tentang 

Penanaman Modal, yang kemudian pada Pasal 10 Ayat (1)  memuat 

kewajiban para penanam modal untuk mempekerjakan warga Indonesia 

guna memenuhi kebutuhan tenaga kerja. Peraturan tentang tenaga kerja 

dalam Undang-Undang No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dapat 

menjadi hukum yang berlaku, didalamnya memuat peraturan-peraturan 

bagaimana hal-hal yang harus dipatuhi oleh para pengusaha jika 

mempekerjakan tenaga kerja di Indonesia.  

Menyangkut undang-undang ketenagakerjaan tersebut tak lepas 

dari aturan tentang bagaimana pemberian upah maupun hak-hak lainnya 

yang sudah tertuang dalam undang-undang tentang ketenagakerjaan 

tersebut, dalam aturan ini para pengusaha harus membayar upah pekerja 
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sesuai dengan ketentuan upah minimum yang ditetapkan di setiap daerah 

atau kabupaten dengan ketepatan waktu dalam membayar upah para 

pekerja. Para pengusaha yang tidak tepat waktu dalam membayar upah 

pekerja akan dikenakan denda dan sanksi sesuai dengan yang ditentukan 

oleh undang-undang. 

Walaupun dikenakan sanksi berupa kurungan, tetapi kewajiban 

membayar denda keterlambatan maupun ganti rugi tetap harus 

dilaksanakan.
2
 

Dengan adanya pelanggaran-pelanggaran tentang ketenagakerjaan 

tersebut, maka pemerintah Indonesia menetapkan  pegawai pengawas 

untuk melakukan suatu pengawasan pada perusahaan-perusahaan yang 

beroperasi di Indonesia. 

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 

menjelaskan bahwa pengawasan ketenagakerjaan merupakan serangkaian 

kegiatan untuk mengawasi dan menegakkan pelaksanaan peraturan 

perundang undangan di bidang ketenagakerjaan guna tercapainya keadilan 

dan tertuang dalam Peraturan Menteri Ketanagakerjaan Nomor 33 Tahun 

2016 tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan.  

Fungsi pengawasan oleh pemerintah pusat telah dibagi 

kewenangannya dengan pemerintah daerah sebagaimana tercantum dalam 

                                                           
2
 Edytus Adisu, Hak Karyawan Atas Gaji & Pedoman Menghitung, 

(Jakarta:Forum Sahabat, 2008), hlm. 81. 



5 
 

 
 

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan 

Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota. Pembinaan dan 

pengawasan ketenagakerjaan diserahkan kepada Gubernur dan 

Bupati/Walikota.
3
 

Tugas pengawas ketenagakerjaan dilakukan oleh pengawas 

ketenagakerjaan yang mempunyai kompetensi dan merupakan pegawai 

yang bersifat independen sebagai upaya untuk  mengoptimalkan tugas 

pengawasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pegawai 

pengawas ketenagakerjaan ditetapkan oleh menteri atau pejabat yang 

ditunjuk. Pengawasan ketenagakerjaan dilaksanakan oleh unit kerja 

tersendiri pada instansi yang mempunyai lingkup tugas dan tanggung 

jawabnya di bidang ketenagakerjaan baik di lingkungan pemerintah pusat, 

maupun di lingkungan pemerintah provinsi dan pemerintah 

kabupaten/kota.
4
 

Dengan Peraturan yang sudah ada dan pengawasan yang telah 

dilakukan masih ada perusahaan maupun pemilik perusahaan yang 

melanggar undang-undang. Salah satunya adalah pengusaha asing yang 

kabur dan membawa uang yang merupakan gaji para pekerja yang belum 

dipenuhi. Hal tersebut terjadi antara lain disebabkan oleh bangkrutnya 

                                                           
3
Khoirul Hidayah, ”Optimalisasi Pengawasan Ketenagakerjaan di Kota 

Malang”, Jurnal Syariah dan Hukum, Volume 7 Nomor 2, Desember 2015, hlm. 102. 
4
Maria Amanda, PENGAWASAN DAN PENYIDIKAN DALAM 

KETENAGAKERJAAN, https://www.hukumtenagakerja.com/pengawawasan-

ketenagakerjaan/pengawasan-dan-penyidikan-dalam-ketenagakerjaan/ Diakses pada 

tanggal 14 April 2020 pukul 23.30 WIB. 

https://www.hukumtenagakerja.com/pengawawasan-ketenagakerjaan/pengawasan-dan-penyidikan-dalam-ketenagakerjaan/
https://www.hukumtenagakerja.com/pengawawasan-ketenagakerjaan/pengawasan-dan-penyidikan-dalam-ketenagakerjaan/
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perusahaan dan terjadi aksi demo oleh para pekerja yang menuntut upah 

dan hak-haknya di masa kerja. Karena tekanan dari para pekerja yang 

melakukan demo akhirnya para pengusaha asing memilih untuk kabur ke 

luar negeri dan meninggalkan perusahaan. Yang kemudian menjadi 

tanggung jawab pihak perusahaan untuk melakukan pembayaran utang 

melalui Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) hingga 

Kepailitan. Namun banyak kasus yang terjadi 

Belum lama ini pada tahun 2018 telah terjadi kasus tersebut, yaitu 

kaburnya pengusaha dengan membawa modal perusahaan. Kasus ini 

terjadi di Bekasi yaitu dialami oleh perusahaan PT. Selaras Kausa Busana, 

presiden direksi selaku pemilik dari PT SKB telah kabur negara asalnya 

yaitu korea selatan dengan membawa modal perusahaan sejumlah Rp 90 

miliar dengan meninggalkan perusahaan dengan kondisi 3000 karyawan 

yang belum digaji, diantaranya adalah 1000 karyawan kontrak dan 2000 

karyawan tetap. Kemudian berujung dengan dipailitkannya perusahaan 

tersebut.
5
 

Dengan maraknya pelanggaran atas ketenagakerjaan tersebut maka 

penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh tentang bagaimana perlindungan 

terhadap pekerja yang ditinggal kabur oleh pengusaha sebelum hak-

haknya dipenuhi dan bagaimana efektivitas pengawasan yang dilakukan 

                                                           
5
 CNN, Pengusaha Kabur Bawa Rp90 Miliar, Tak Gaji 3.000 Karyawan, 

https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190124125744-92-363456/pengusaha-kabur-

bawa-rp90-miliar-tak-gaji-3000-karyawan, Diakses pada tanggal 19 Mei 2020 pukul 

01.00 WIB. 

https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190124125744-92-363456/pengusaha-kabur-bawa-rp90-miliar-tak-gaji-3000-karyawan
https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190124125744-92-363456/pengusaha-kabur-bawa-rp90-miliar-tak-gaji-3000-karyawan
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terhadap perusahaan-perusahaan asing. Dengan ini maka penulis akan 

melakukan penelitian dengan judul “PERLINDUNGAN TERHADAP 

PEKERJA PERUSAHAAN INVESTOR ASING YANG PAILIT” 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana Penyelesaian Kasus Kaburnya Perusahaan Milik Investor 

Asing di Indonesia? 

2. Bagaimanakah Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Pada  

Perusahaan Investor Asing Yang Pailit? 

 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan rumusan masalah diatas, 

maka tujuan penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut: 

a. Untuk mengetahui bagaimana penyelesaian kasus perusahaan 

investor asing yang kabur tanpa memenuhi kewajibannya untuk 

membayar upah para pekerja. 

b. Untuk mengetahui perlindungan hukum yang dilakukan terhadap 

pekerja pada perusahaan investor asing yang kabur tanpa 

memenuhi hak-hak para pekerja untuk menerima upah. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Kegunaan Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi referensi bagi 

penelitian-penelitian lainnya dan menjadi referinsi ilmu bagi 
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kalangan akademis maupun masyarakat awam yang memiliki 

kasus yang sama sehingga dapat tercapainya suatu penyelesaian 

dalam permasalahan dalam hukum ketenagakerjaan, serta memberi 

dorongan bagi perkembangan hukum di Indonesia. 

b. Kegunaan Praktis 

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi acuan bagi para penegak 

hukum maupun bagi para pekerja yang mendapati kasus yang sama 

dalam hal kaburnya pemilik perusahaan asing, sehingga bisa 

tercapai sebuah titik temu dan mendapatkan kepastian hukum. 

 

D. Telaah Pustaka 

Untuk menghindari terjadinya kesamaan terhadap penelitian yang telah 

ada sebelumnya, penulis melakukan penelusuran terhadap penelitian-

penelitian yang telah ada yang memiliki kesamaan namun berbeda dengan 

apa yang akan diteliti oleh penulis. Penelitian-penelitian yang telah 

ditelusuri dan ditemukan kesamaan dengan penelitian penulis adalah 

sebagai berikut: 

Pertama, Skripsi yang ditulis oleh Lina Sasmiati mahasiswi Ilmu 

Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan 

Kalijaga Yogyakarta dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap 
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Karyawan Atas Pemetusan Hubungan Kerja di PT.Jogja Tugu Trans”.
6
 

Meneliti tentang bagaimana perlindungan hukum yang diberikan terhadap 

tenaga kerja dalam memenuhi hak-haknya setelah diputus hubungan kerja 

oleh PT.Jogja Tugu Trans. Kaitan dan perbedaan dengan skripsi yang akan 

diteliti oleh penulis adalah skripsi yang ditulis oleh Lina Sasmiati tersebut 

membahas tentang bagaimana perlindungan hukum terhadap pekerja yang 

tidak dipenuhi hak-haknya akibat dari pemutusan hubungan kerja oleh 

perusahaan, sedangkan dalam skripsi penulis membahas tentang 

perlindungan hukum terhadap pekerja yang belum dipenuhi hak-haknya 

akibat dari kaburnya pemilik perusahaan.  

Kedua, Skripsi yang ditulis oleh Ulva Febriana Rivai mahasiswi Ilmu 

Hukum, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar dengan judul 

“Hak Pekerja Dalam Perusahaan Yang Pailit”.
7

 Meneliti tentang 

bagaimana hak pekerja dalam perusahaan yang diputus pailit. Perbedaan 

dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah  skripsi 

tersebut membahas tentang bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan 

oleh pekerja apabila harta pailit kurang untuk memenuhi hak-hak para 

pekerja, sedangkan dalam penelitian penulis membahas tentang bagaimana 

perlindungan hukum terhadap pekerja yang bekerja pada perusahaan milik 

                                                           
6
 Lina Sasmiati, “Perlindungan Hukum Terhadap Karyawan Atas Pemetusan 

Hubungan Kerja di PT.Jogja Tugu Trans”, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum 

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014, hlm. 1. 

7
 Ulfa Febriana Rivai, “Hak Pekerja Dalam Perusahaan Yang Pailit”, Skripsi 

Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2014. 
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asing apabila hak-hak pekerja belum dipenuhi dan pemilik perusahaan 

kabur dan hanya meninggalkan beberapa aset perusahaan. 

Ketiga, Jurnal yang ditulis oleh Yan Erick Parulian Sihombing 

mahasiswa Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya Malang 

dengan judul “Perlindungan Hukum Atas Pemenuhan Ganti Rugi 

Kecelakaan Kerja Terhadap Tenaga Kerja Indonesia Dari Kabupaten 

Malang Yang Menjadi Pekerja Konstruksi Di Malaysia”.
8
 Meneliti tentang 

bagaimana hak-hak tenaga kerja dari Kabupaten Malang yang belum 

dipenuhi yang bekerja konstruksi di Malaysia apabila terjadi kecelakaan 

kerja, sedangkan dalam penelitian penulis membahas tentang bagaimana 

perlindungan hukum bagi tenaga kerja bagin pekerja yang bekerja di 

perusahaan milik asing yang hak-haknya belum dipenuhi sedangkan 

pemilik perusahaan kabur. 

Dari karya ilmiah yang ditelusuri dan ditemukan belum ada yang 

membahas tentang bagaimana perlindungan hukum terhadap hak para 

pekerja yang belum dipenuhi setelah ditinggal kabur oleh pemilik 

perusahaan tersebut sehingga membuktikan keaslian penelitian yang akan 

dilakukan penulis. 

 

E. Kerangka Teoritik 

                                                           
8
 Yan Erik Parulian Sihombing, “Perlindungan Hukum Atas Pemenuhan Ganti 

Rugi Kecelakaan Kerja Terhadap Tenaga Kerja Indonesia Dari Kabupaten Malang Yang 

Menjadi Pekerja Konstruksi Di Malaysia”. Jurnal Ilmiah. Juli 2013. 
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1. Teori Perlindungan Hukum 

Berikut ini adalah beberapa teori perlindungan hukum yang 

dikemukakan oleh para ahli yang antara lain adalah Satjipto Rahardjo, 

Philipus M. Hadjon, dan Fitzgerald. 

Menurut Satjipto Rahardjo, Perlindungan hukum adalah 

memberikan pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang 

dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat 

agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum
9
 

Kemudian menurut Philipus M. Hadjon  bahwa perlindungan 

hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif 

dan represif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk  

mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah 

bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi dan 

perlindungan yang represif bertujuan untuk mencegah sengketa termasuk 

penanganannya di lembaga pengadilan
10

 

Kemudian menurut Fitzgerald yang mengutip istilah teori 

perlindungan hukum dari Salmond bahwa hukum  bertujuan untuk 

mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam 

masyarakat karena dalam suatu lalulintas kepentingan, perlindungan 

terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi 

berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurusi 

hak  dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi 

untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. 

Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum 

lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang 

diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan 

masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antar anggota-

anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang 

dianggap mewakili kepentingan masyarakat.
11

 

Dari teori perlindungan hukum yang telah dikemukakan oleh para 

ahli di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa perlindungan hukum 

merupakan suatu pengayoman terhadap hak asasi manusia  yang dilakukan 

                                                           
9
 Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum , (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 

69. 

10
 Ibid., hlm. 54. 

11
 Ibid., hlm. 53. 
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oleh pemerintah dengan membatasi kepentingan dari pihak lain dan 

menempatkan kepentingan yang lebih memiliki otoritas yang diatur dalam 

suatu hukum. 

2. Teori Pembagian Harta Pailit dalam Hukum Kepailitan 

Pembagian harta pailit merupakan akhir dari proses sebuah 

perusahaan setelah diputus pailit. Proses pembagian harta pailit dapat 

dilakukan setelah hakim menetapkan kurator dalam untuk mengurus harta 

suatu perusahaan yang diputus pailit dan mengurus pembagian kepada 

para kreditur. Kurator yang ditunjuk untuk menjalankan tugasnya berada 

di bawah pengawasan hakim.  

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang 

Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang pada Pasal 189 

Ayat (1), Setelah proses pelelangan dan penjualan yang dilakukan oleh 

kurator selesai, maka kurator wajib membuat daftar pembagian harta pailit 

yang kemudian dimintakan persetujuan oleh hakim.
12

 

Dalam pembagian harta pailit, pihak-pihak kreditur dapat dibagi 

menjadi 3 (tiga), yaitu: 

1) Kreditur preferen sebagai kreditur yang memegang hak istimewa 

yang telah diatur dalam undang-undang untuk didahulukan 

pembayarannya dari kreditur lain.  

                                                           
12

 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan 

Kewajiban Pembayaran Utang, Pasal 189 Ayat (1). 
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2) Kreditur separatis merupakan kreditur pemegang hak jaminan, 

gadai, fidusia dan hak atas kebendaan lainnya. 

3) Kreditur Konkuren merupakan kreditur yang tidak memegang hak 

jaminan dan bukan pemegang hak istimewa.  

Sesuai dengan pasal 1134 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

kreditur separatis merupakan kreditur yang didahulukan pembayarannya 

dibandingkan kreditur preferen karena dalam pasal tersebut menyebutkan 

bahwa hak gadai dan hipotek lebih tinggi kedudukannya dari hak 

istimewa.
13

 Pajak juga dalam hal ini sebagai kreditur preferen juga harus 

didahulukan pembayarannya sesuai dengan Pasal 21 ayat (1) dan ayat (3) 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata 

Cara Perpajakan yang berbunyi:
14

 

“Negara mempunyai hak mendahulu untuk utang pajak atas barang-

barang milik Penanggung Pajak.” 

Namun setelah dikeluarkannya putusan Putusan Mahkamah 

Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013. Untuk Putusan tersebut mengubah 

ketentuan dalam Pasal 95 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 

tentang upah pekerja yang harus didahulukan pembayarannya dari segala 

jenis tagihan lainnya. Kemudian untuk kreditur konkuren merupakan 

kreditur yang paling akhir dalam menerima pembayaran utang. 

                                                           
13

 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1134. 
14

 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013. 
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Maka, urutan prioritas pembayaran harta pailit dapat disimpulkan 

sebagai berikut:
15

 

1) Upah pokok pekerja/buruh yang belum dibayarkan; 

2) Pajak negara; 

3) Kreditur separatis/pemegang hak jaminan kebendaan; 

4) Hak-hak pekerja/buruh yang lainnya seperti pemberian uang 

pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian 

hak yang seharusnya diterima sebagaimana tercantum dalam Pasal 

156 ayat (1) UU Ketenagakerjaan. 

3. Teori Penyelesaian Perkara Hukum Perdata Internasional 

Dalam menyelesaikan perkara hukum perdata internasional, maka 

di dalam teori penyelesian perkara HPI digunakan 2 titik pertalian yaitu 

titik taut primer dan titik taut sekunder. Titik taut primer merupakan titik 

taut yang menentukan bahwa peristiwa tersebut merupakan peristiwa HPI 

atau bukan. Fungsi Titik Pertalian Primer adalah untuk menentukan ada 

tidaknya peristiwa HPI. Titik pertalian primer dalam teori ini meliputi: 

Kewarganegaraan, Bendera kapal, Domisili, Tempat kediaman, Tempat 

kedudukan, Hubungan hukum di dalam hubungan intern. 
16

 

Apabila suatu perkara masuk dalam perkara HPI, maka penentuan 

hukum yang akan digunakan dalam perkara tersebut adalah dengan 

                                                           
15

 Rizky Dwinanto, Urutan Prioritas Pelunasan Utang Dalam Kepailitan, 

https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5dca8aad69118/urutan-prioritas-

pelunasan-utang-dalam-kepailitan/, diakses pada tanggal 29 Juli 2020 pukul 12.30 WIB. 
16

 Yulia, Hukum Perdata Internasional, (Lhokseumawe:Unimal Press, 2016), 

hlm. 49. 

https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5dca8aad69118/urutan-prioritas-pelunasan-utang-dalam-kepailitan/
https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5dca8aad69118/urutan-prioritas-pelunasan-utang-dalam-kepailitan/
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menggunakan titik taut sekunder. Titik pertalian sekunder adalah hal-hal 

atau keadaan-keadaan yang menentukan berlakunya suatu sistem hukum 

tertentu di dalam hubungan HPI. Titik taut penentu ini menentukan hukum 

apa yang harus diberlakukan di dalam menyelesaikan masalah-masalah 

HPI. Persoalan yang memungkinkan suatu perkara masuk dalam titik taut 

sekunder adalah mengenai:
17

 

1. Kewarganegaraan 

2. Bendera kapal 

3. Domisili  

4. Tempat kediaman 

5. Tempat kedudukan 

6. Letak dari benda (Situs Rei) 

7. Tempat ditandatangani kontrak  

8. Tempat pelaksanaan perjanjian (Lex Loci Solutionis) 

9. Tempat dimana perbuatan melanggar hukum itu (Lex Locus Actus) 

10. Pilihan Hukum/ Rechtskause (Choice of Law) 

11. Tempat diadakan perbuatan-perbuatan resmi yang penting (forum) 

 

4. Teori Ekstradisi dalam Perjanjian Internasional 

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang 

Ekstradisi, yang dimaksud dengan ekstradisi adalah penyerahan oleh suatu 

                                                           
17

 Ibid., hlm. 50-54. 
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negara kepada negara yang meminta penyerahan seseorang yang disangka 

atau dipidana karena melakukan suatu kejahatan di luar wilayah negara 

yang menyerahkan dan di dalam yurisdiksi wilayah negara yang meminta 

penyerahan tersebut karena berwenang untuk mengadili dan 

memidananya.
18

 

Dari beberapa definisi yang dikemukakan di atas terlihat bahwa 

untuk dapat disebut sebagai ekstradisi harus memenuhi beberapa unsur. 

Unsur-unsur tersebut adalah : 
19

 

1. Unsur subjek, yaitu :  

a. Negara Diminta (Requested State), yaitu Negara tempat pelaku 

berada atau bersembunyi. 

b. Negara Peminta (Requesting State), yaitu Negara yang memiiki 

yurisdiksi untuk mengadili pelaku karena : 

1) Merupakan Locus delicti (tempat perbuatan dilakukan);  

2) Si pelaku adalah warga Negara dari Negara Peminta. 

2. Unsur objek, yaitu orang yang menjadi objek ekstradisi, yaitu si pelaku 

kejahatan. Walaupun pelaku dikatagorikan sebagai “objek,” bukan 

berarti pelaku diperlakukan seperti benda yang merupakan objek 

hukum, namun objek disini bahwa si pelaku dijadikan sebagai objek 

perjanjian namun dengan memperhatikan berbagai hak dan kewajiban 

pelaku sebagai seorang manusia. 

                                                           
18

 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi, Pasal 1. 
19

 I Wayan Parthiana, Ekstradisi dalam Hukum Internasional dan Hukum 

Nasional Indonesia, (Bandung:Mandar Maju, 1990), hlm. 13-16. 
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3. Unsur proses ekstradisi, yaitu meliputi berbagai prosedur yang harus 

dilalui untuk mengembalikan pelaku ke Negara Peminta. Proses 

ekstradisi terdiri dari: 

a. Adanya permintaan dari Negara Peminta kepada Negara 

Diminta; 

b. Permintaan tersebut haruslah didahului oleh perjanjian 

internasional mengenai ekstradisi antara kedua Negara; 

c. Jika kedua Negara belum membuat perjanjian ekstradisi, maka 

asas resiprositas (timbal balik) dapat diberlakukan; 

d. Negara Diminta memproses permintaan Negara Peminta sesuai 

dengan aturan perundang-undangan yang berlaku di Negara 

Diminta; 

e. Jika Negara diminta bersedia menyerahkan pelaku kejahatan 

tersebut, maka terjadilah ekstradisi. 

4. Unsur tujuan, yaitu tujuan permintaan ekstradisi dari Negara Peminta 

kepada Negara Diminta. Tujuan ekstradisi adalah untuk mengadili atau 

menghukum pelaku kejahatan yang melarikan diri. Jika pelaku 

kejahatan tidak diekstradisi berarti bahwa pelaku kejahatan tidak 

mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga tujuan 

pemberantasan kejahatan tidak tercapai. 

Perjanjian ekstradisi dapat dilakukan apabila terdapat 2 aspek 

yang mempengaruhi antar kedua negara maupun lebih, yaitu aspek 

hukum dan aspek politik. Aspek hukum merujuk kepada terjadinya 
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interaksi 2 atau lebih sistem hukum nasional yang memungkinkan 

terjadinya ekstradisi. Sedangkan aspek politik merujuk kepada 

orientasi politik luar negeri masing-masing negara yang terlibat dan 

kemudian menentukan apakah akan terjadi ekstradisi atau tidak.
20

 

 

F. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

Pustaka (Library research), merupakan penelitian yang dilakukan 

dengan melihat peraturan-peraturan yang berlaku dan pendapat para 

ahli maupun dinas terkait terhadap kasus kaburnya para pengusaha 

asing yang perusahaannya belum memenuhi hak-hak para pekerjanya. 

2. Sifat Penelitian 

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik, yaitu data yang diperoleh 

seperti hasil pengamatan, hasil penelusuran, analisis dokumen, dan 

catatan lapangan akan diolah menjadi suatu analisis data yang 

dipaparkan sesuai dengan situasi objek yang diteliti, dan disajikan 

secara langsung hakikat hubungan antar peneliti, informan, dan objek 

yang diteliti. 

3. Pendekatan Penelitian 

                                                           
20

 SlideShare, Ekstradisi Sebagai Sebuah Perjanjian Internasional, 

https://www.slideshare.net/damagepact/ekstradisi-sebagai-sebuah-perjanjian-

internasional , Diakses pada tanggal 13 Juli 2020 pada Pukul 18.15 WIB. 

https://www.slideshare.net/damagepact/ekstradisi-sebagai-sebuah-perjanjian-internasional
https://www.slideshare.net/damagepact/ekstradisi-sebagai-sebuah-perjanjian-internasional
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Penelitian yang dilakukan menggunakan pendekatan Yuridis-Normatif, 

yaitu pendekatan yuridis yang dilakukan dengan menganalis aturan-

aturan hukum yang berlaku tentang bagaimana pengawasan terhadap 

perusahaan-perusahaan asing yang berdiri di indonesia dan bagaimana 

upaya perlindungan hukum terhadap hak-hak pekerja yang bekerja 

dalam perusahaan asing, kemudian pendekatan normatif merupakan 

pendekatan yang dilakukan dengan menganalisis bagaimana 

seharusnya aturan tersebut berlaku dan bagaimana sanksi-sanksi yang 

seharusnya diberikan apabila aturan-aturan tersebut dilanggar. 

4. Sumber Data 

Dalam penelitian ini sumber data yang diambil oleh penulis 

meliputi data primer, data sekunder, dan data tersier. 

a. Data Primer 

Data primer merupakan data yang bersumber dari peraturan 

perundang-undangan dan dokumen-dokumen lainnya, dalam hal 

ini adalah Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 

13 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007, Kitab 

Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

1979, Konvensi Wina 1969, Pendapat para ahli, dan Keputusan 

pengadilan yang berkaitan lainnya. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data yang berasal dari buku-buku 

hukum dan tulisan maupun penelitian dalam bidang hukum lain 
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yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi pekerja yang 

belum dipenuhi hak-haknya. 

c. Data Tersier 

Data tersier merupakan data pendukung yang menunjang 

data primer dan data sekunder yang berkaitan dengan kebutuhan 

penelitian, dalam hal ini adalah kamus-kamus, website resmi, dan 

sumber data lainnya yang menunjang kebutuhan penelitian 

 

5. Teknik Pengumpulan Data 

Di dalam teknik pengumpulan data ini penulis melakukan 2 (dua) 

macam study, yaitu study pustaka dan study lapangan. Penulis 

melakukan pengumpulan data yang sesuai untuk mendapatkan data 

yang akurat dan sesuai dengan fakta yang ada. Berikut ini adalah 

teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis: 

a. Study Pustaka (Library Research) 

Study kepustakaan yang dimaksud adalah serangkaian 

kegiatan membaca, menulis, dan mempelajari buku-buku, teori-

teori, serta undang-undang yang berlaku, serta informasi-informasi 

yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan. 

b. Study Lapangan (Field Research) 

Study lapangan yang dimaksud adalah teknik pengumpulan 

data yang dilakukan dengan melakukan penelusuran kasus dan 
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melihat data dari website-website resmi setelah terjadi kasus 

kaburnya pengusaha asing yang belum memenuhi hak-hak para 

pekerjanya. 

6. Analisis 

Analisis merupakan tindak lanjut dari data yang diperoleh baik 

dari hasil pengamatan, wawancara, maupun dengan mempelajari 

peraturan-peraturan yang terkait dengan penelitian. Hasil pengumpulan 

data tersebut kemudian dianalisis dengan menggunakan metode 

analisis kualitatif yaitu dengan mengacu pada norma hukum yang 

berlaku kemudian dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan 

maupun putusan pengadilan yang terkait dengan penelitian. 

 

G. Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan di dalam penelitian ini, penulis 

membaginya menjadi 5 (lima) bab agar dapat diuraikan secara jelas dan 

dapat disimpulkan dengan tepat. Berikut merupakan pembagian dari 

sestematika pembahasan: 

 Bab Pertama, Berisi tentang pendahuluan yang terdiri dari  latar 

belakang masalah dengan memaparkan mengapa objek penelitian yang 

akan diambil menarik untuk diteliti, serta menjelaskan mengenai gagasan-

gagasan penulis sehingga dapat ditemukan suatu permasalahan yang 

kemudian dituangkan di dalam rumusan masalah. Kemudian dilanjutkan 
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dengan kerangka teoritik yang berfungsi sebagai landasan teori penulis 

dalam melakukan penelitian dan membangun ide-ide dan konsep yang 

akan dimasukan didalam penelitian. Dilanjutkan dengan metode penelitian 

yang di dalamnya memuat tentang bagaimana metode yang digunakan 

peneliti dalam melakukan penelitian dan bagaimana peneliti mendapatkan 

data-data penelitian. Kemudian yang terakhir merupakan sistematika 

pembahasan yang didalamnya memaparkan tentang rencana struktur dari 

skripsi yang akan  dibuat. 

 Bab Kedua, didalam bab ini memuat penjelasan tentang tinjauan 

umum dari hak-hak pekerja, perusahaan investor asing, kepailitan dan 

ekstradisi. 

 Bab Ketiga, dalam bab ini menjelaskan mengenai langkah-langkah 

yang digunakan dalam pendekatan masalah, yakni dalam memperoleh dan 

mengklarifikasikan sumber data dan jenis data, penentuan narasumber, 

serta prosedur pengumpulan data yang kemudian dilakukan analisis dalam 

bentuk uraian. 

 Bab keempat, yang membahas terkait analisis data berdasarkan 

hasil penelitian  dan pembahasan di lapangan terhadap permasalahan 

dalam penelitian yang akan menjelaskan tentang perlindungan hukum 

terhadap pekerja yang bekerja pada perusahaan asing yang hak-haknya 

belum dipenuhi sedangkan pemilik perusahaan kabur. 

 Bab Kelima, dalam bab ini memuat tentang kesimpulan dan saran-

saran oleh penulis terhadap hasil penelitian yang terjadi. 
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BAB V 

PENUTUPAN 

A. Kesimpulan 

Kasus kaburnya perusahaan asing merupakan hal yang akhir-akhir 

ini banyak terjadi di Indonesia. Hal tersebut seakan menjadi tren di 

kalangan pengusaha guna menghindari kerugian dan meraup keuntungan. 

Kaburnya para pengusaha asing dengan meninggalkan para pekerjanya 

tanpa memberikan hak-hak para pekerjanya merupakan salah satu 

kegagalan pemerintah dalam melakukan pengawasan terhadap perusahaan-

perusahaan yang beroperasi di wilayah Indonesia. Pengawasan yang 

seharusnya merupakan tugas daerah kurang optimal dilakukan. Kasus 

tersebut terjadi juga karena kurang efektifnya penyaringan modal asing 

oleh pihak BKPM. Tidak adanya jaminan apabila terjadi kasus yang sama 

menjadi salah satu faktor maraknya kasus kaburnya pengusaha asing 

terjadi. Hal tersebut merupakan sebuah fakta bahwa pemerintah masih 

belum bisa melakukan perlindungan terhadap hak-hak para pekerja 

melalui penyaringan dan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah 

terhadap perusahaan asing. 

Faktor yang mempengaruhi kurangnya pengawasan yang dilakukan 

oleh pemerintah adalah kurangnya tenaga pengawasan yang dimiliki oleh 

pemerintah melalui kementrian ketenagakerjaan dibanding dengan jumlah 

perusahaan yang beroperasi di seluruh Indonesia. Belum lagi sumber daya 
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pengawas yang masih belum optimal dalam melakukan tugas pengawasan 

sesuai dengan peraturan.  

Tunggakan terhadap permasalahan pengupahan yang dilakukan  di 

perusahaan-perusahan juga seharusnya menjadi perhatian pemerintah. 

Tindakan represif terhadap perusahaan nakal yang tidak memenuhi hak-

hak para pekerjanya perlu dilakukan. Namun dari kasus yang terjadi dapat 

kita simpulkan bahwa pemerintah masih lemah dalam melakukan 

pengawasan karena hingga berbulan-bulan lamanya tunggakan gaji pekerja 

juga masih belum dibayarkan. 

Longgarnya aturan pemerintah terhadap pemodal asing yang 

berinvestasi di Indonesia juga menjadi alasan masih maraknya kasus 

kaburnya pengusaha asing yang meninggalkan tanggung jawabnya. 

Setelah terjadi kasus di PT hantong dan PT SKB pemerintah juga kurang 

responsif dalam mengatasi permasalahan tersebut dan menangkap pelaku 

untuk segera diadili. Terutama yang terjadi pada PT. SKB karena 

pengusaha tersebut merupakan orang Korea Selatan dimana telah 

dilakukan perjanjian ekstradisi oleh Indonesia dengan Korea Selatan, 

namun tidak ada permintaan dari pihak Indonesia. Pemerintah lebih 

menggencarkan penanaman modal asing daripada perlindungan terhadap 

para pekerjanya. 

Dapat disimpulkan bahwa pemerintah dalam kasus ini kurang 

serius dalam melakukan diplomasi terhadap negara yang bersangkutan. 
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Sehingga pelaku dapat bebas tanpa hukuman yang seharusnya diterima. 

Sehingga tidak ada perlindungan terhadap pekerja yang seharusnya 

dilakukan. 

Para pekerja yang ditinggal kabur oleh pengusahanya hanya dapat 

melakukan upaya untuk mempailitkan perusahaan dan berharap kepada 

aset perusahaan yang ditinggalkan oleh pengusahanya. Namun dalam 

kasus yang terjadi pada PT Hantong, aset yang  ditinggalkan ternyata 

bukanlah milik dari perusahaan tersebut namun merupakan aset milik 

perusahaan lain sehingga pekerja tidak dapat berharap banyak. Dalam 

kasus PT.SKB masih dalam tahap pelelangan harta pailit. 

Pemerintah yang dalam hal ini seharusnya bertanggung jawab 

terhadap perlindungan hak-hak pekerja, sehingga pemerintah seharusnya 

memberikan kompensasi ganti rugi atas hak-hak pekerja yang menjadi 

korban kasus ini, hal ini selaras dengan upaya pemerintah untuk 

melindungi rakyatnya sesuai dengan amanat dalam pembukaan Undang-

Undang Dasar 1945. Namun, tidak ada kompensasi yang diterima oleh 

pekerja atas peristiwa yang menimpanya. 

B. Saran 

Perlindungan yang dilakukan oleh pemerintah dalam kasus 

PT.SKB seharusnya bukan hanya sekedar dalam melakukan upaya 

perjanjian ekstradisi dan mempailitkan sebuah perusahaan. Kaburnya para 

pengusaha yang akhir-akhir ini banyak terjadi merupakan sebuah peristiwa 
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yang harusnya ditangani oleh pemerintah melalui pengawasan yang telah 

tertuang dalam Peraturan Menteri Ketanagakerjaan Nomor 33 Tahun 2016 

tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan yang dilakukan terhadap 

perusahaan-perusahaan di setiap daerah sesuai dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah 

Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota. Pembinaan dan pengawasan 

ketenagakerjaan diserahkan kepada Gubernur dan Bupati/Walikota. Maka 

hal tersebut seharusnya juga menjadi tanggung jawab pemerintah dalam 

melakukan ganti rugi maupun kompensasi apabila hak-hak para pekerja 

belum terpenuhi. Namun yang terjadi adalah para pekerja hanya berjuang 

untuk mendapatkan hak mereka melalui aset perusahaan yang sudah 

dipailitkan yang harus dibagi dengan kreditur lainnya dan belum tentu 

dapat memenuhi hak yang seharusnya mereka dapatkan. 

Kaburnya pengusaha asing juga menjadi faktor dari kurangnya 

penyaringan modal asing yang dilakukan oleh pemerintah. Sebagai 

langkah untuk mengantisipasi kasus kaburnya pengusaha asing, 

pemerintah seharusnya menetapkan suatu jaminan berupa uang kepada 

investor asing yang ingin mendirikan perusahaan di Indonesia. Jaminan 

tersebut nantinya bisa digunakan sebagai ganti apabila terjadi suatu kasus 

yang sama terjadi, untuk membayarkan hak-hak para pekerja yang belum 

terpenuhi. Namun jaminan tersebut diberlakukan bagi investor dari 

negara-negara yang banyak melakukan pelanggaran dalam menjalankan 
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perusahaannya di Indonesia dan kepada negara-negara yang belum 

melakukan perjanjian bilateral dengan Indonesia. 

Pengawasan terhadap perusahaan-perusahaan asing yang 

beroperasi di Indonesia juga harus dilakukan secara Intensif. Penambahan 

tenaga pengawas terhadap perusahaan asing juga harus dilakukan sebagai 

upaya untuk meminimalisir terjadinya suatu pelanggaran-pelanggaran 

ketenagakerjaan.  

Apabila terjadi suatu kasus yang sama maka pemerintah harus 

mempunyai anggaran untuk memberikan kompensasi terhadap para 

pekerja yang menjadi korban pelanggaran ketenagakerjaan seperti yang 

terjadi pada kasus yang dianalisis oleh penulis. 
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