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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang  

 

Tenaga kerja merupakan letak dasar sentral kekuatan pada perusahaan 

umumnya, tanpa adanya tenaga kerja maka perusahaan tidak berkembang 

maupun tidak bekerja maksimal dalam kehidupan sehari-hari. Diketahui pada 

tanggal 31 Desember 2019, organisasi internasional WHO China Country Office 

memberitahukan dan melaporkan terkait kasus virus yang berada di kota Wuhan, 

Cina. Pada Tanggal 7 Januari 2020 Pemerintah Negara Cina mengidentifikasi 

virus ini sebagai virus jenis baru yaitu coronavirus (coronavirus disease, covid-

19).1 Dan sekitar pada tanggal 30 Januari 2020 WHO telah menetapkan dan 

memutuskan sebagai kedaruratan kesehatan masyarakat yang meresahkan 

dunia/public health emergency of international concerm (KKMD/ PHIC), dan 

pada tanggal 11 Maret 2020 World Health Organization (WHO) akhirnya 

menyatakan bahwa virus covid-19 sebagai global pandemi, dengan pertimbangan 

ini dan berbagai pertimbangan lainnya Presiden Joko Widodo menetapkan 

coronavirus disease atau covid-19 menjadi bencana nasional dibuktkan dengan 

mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan 

Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Sebagai 

 
1 https://www.kompas.com/tren/read/2020/03/12/113008565/timeline-wabah-virus-

corona-terdeteksi-pada-desember-2019-hingga-jadi dikunjungi pada 22 Mei 2020 
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Bencana Nasional (atau selanjutnya disebut sebagai Keppres 12/2020) pada 

tanggal 13 April 2020. Keberadaan Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan 3 

Tahun 2020 (selanjutnya disebut SE Menaker 3/2020) dikeluarkan karena terkait 

pandemi covid-19 di beberapa wilayah Indonesia dan sesuai dengan pernyataan 

resmi World Health Organization yang mendalilkan bahwa covid-19 merupakan 

pandemi global yang sangat ganas dan berbahaya bagi para warga di seluruh 

dunia.  

Dengan berkembangnya peningkatan kasus virus covid-19, yang 

berlangsung cukup cepat dan ditambah lagi penyebaran antar negara sampai 

dengan tanggal 3 Maret 2020 secara global dapat dilaporkan 90.870 kasus 

konfirmasi di 72 negara dengan 3.112 kematian. Diketahui melalui penjelasan 

oleh penelitian ilmiah yang sedang diteliti oleh para dokter di seluruh dunia, 

virus covid-19 menular dari manusia ke manusia melalui kontak erat atau 

hubungan dalam bersosialisiasi dan troplet. Orang atau masyarakat yang paling 

beresiko tertular penyakit ini adalah kontak erat atau menjalin hubungan dengan 

pasien covid-19.2  Pada umumnya banyak dari beberapa perusahaan melakukan 

merger dengan perusahaan lainnya guna untuk mempercepat pertumbuhan dan 

dapat berkembang dalam persaingan di pasar. Salah satu cara yang sering 

digunakan oleh pengusaha lokal maupun asing untuk melakukan pengembangan 

adalah melalui merger (penggabungan) dan akusisi (pengambilalihan), merger 

dalam Black’s Law Dictionary berarti “the act or instance of combining or 

 
2 Ibid 
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uniting”.3 Tetapi dalam situasi sulit ini yang dimana perusahaan sulit untuk 

melakukan keputusan dalam mengambil kebijakan karena akibat dari pandemi 

covid-19 sehingga banyak perusahaan yang mengalami kerugian baik dari sisi 

keuangan maupun struktural organisasi dalam perseroan terbatas. Pada kondisi 

situasi saat ini, perusahaan melakukan tindakan merger dan akuisisi karena 

merupakan salah satu tindakan korporasi atau perusahaan yang harus secara jeli 

dipertimbangkan oleh pimpinan perusahaan dalam mengambil kebijakan 

maupun keputusannya.4 Investor harus bertindak bijaksana dan sesuai dengan 

prosesur ketentuan hukum yang berlaku dalam mengambil kebijakan di masa 

pandemi covid-19 ini agar tidak merugikan. Adanya resiko transaksi yang juga 

meningkat secara bersamaan tentunya. Merger merupakan salah satu bagian dari 

keputusan maupun kebijakan persaingan yang dapat mempengaruhi aktivitas 

bisnis, ekonomi, maupun pasar.5 Faktanya, merger tidak dapat mudah dilakukan 

karena tindakan aksi ini berusaha memadukan dua perusahaan yang berbeda 

menjadi satu. Untuk itulah diperlukan kebijakan merger yang begitu detail dan 

holistik untuk dapat mengakomodasi setiap kebutuhan pelaku pasar dalam 

menjalankan aksi korporasi. Penggabungan perusahaan atau disebut merger 

adalah  penggabungan satu  atau  beberapa badan  usaha  sehingga  dari  sudut  

ekonomi  merupakan  satu  kesatuan,  tanpa  melebur badan  usaha  yang  

bergabung. Hal  ini  juga  diatur  dalam  ketentuan Pasal  1 angka  9 Undang-

Undang  Nomor 40  Tahun  2007 tentang  Perseroan  Terbatas. Merger 

 
3 Budi Untung, Hukum Merger, Penerbit ANDI, Yogyakarta:, 2019, h. 3  
4 http://https//bplawyers.co.id/2020/05/01/covid-19-pertimbangan-khusus-dalam-

melakukan-%20merger-dan-akuisisi/ diakses pada tanggal 22 Desember 2020 
5      https://jogjadaily.com/2020/06/merger-di-masa-pandemi-covid-19-dan-penegakan-

hukum-persaingan/ diakses pada tanggal 22 Desember 2020 
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perusahaan ini  dapat  dilakukan  oleh  perusahaan  jenis  apapun,  termasuk  

juga perseroan.  

Ada beberapa perusahaan-perusahaan dalam situasi pandemi covid-19 ini 

melakukan tindakan merger dalam arti menggabungkan perusahaannya dengan 

perusahaan lain guna untuk memperoleh keuntungan dan stabilitas ekonomi 

dalam perusahaan, akan tetapi dampak merger di tengah masa pandemi ini 

membuat banyak kerugian bagi nasib pekerja terutama pada aspek kontraknya 

apabila perusahaan melakukan merger dengan perusahaan lain. Untuk 

menciptakan iklim usaha yang sehat dan efisien, antara lain dapat ditempuh 

dengan cara melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan atau 

pemisahan perseroan terbatas. Penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan 

pemisahan perseroan adalah strategi yang lazim ditempuh oleh pemilik 

perusahaan dalam menyelamatkan usahanya.6 Ada banyak alasan mengapa 

perusahaan melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan atau 

pemisahan.7 Pada umumnya ialah untuk mendatangkan keuntungan yang lebih 

besar atau menghindari terjadinya gangguan dalam menjalankan usaha agar roda 

perekonomian terus berjalan. Setelah perusahaan melakukan merger dengan 

perusahaan lain terkadang dari beberapa perusahaan yang telah menggabungkan 

diri dengan perusahaan baru ada yang masih mempekerjakan maupun 

mempertahankan pekerja lamanya atau ada perusahaan merger membuat 

keputusan kepada pekerja lamanya dengan cara memberlakukan Pemutusan 

 
6 Binoto Nadapdap, Hukum Perseroan Terbatas, JALA PERMATA AKSARA, Jakarta, 

2020, h. 231 
7 Richard Whish & David Bailey, Competition Law, Oxford: University Press, 2012, h. 

813 
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Hubungan Kerja karena tidak sesuai dengan aturan perusahaan yang telah 

melakukan merger dan ada beberapa yang masih tetap bekerja di perusahaan 

merger tersebut dinilai berdasarkan kemampuan dan keahlian pekerja tersebut 

apakah benar-benar layak bekerja di tempat perusahaan merger tersebut, banyak 

perusahaan yang telah melakukan merger tidak memperhatikan kontrak pekerja 

sesuai dengan aturan undang-undang hukum yang berlaku dalam kesepakatan 

melalui perjanjian kerja dengan pekerja pada awalnya sebelum perusahaan 

tersebut menggabungkan diri dengan perusahaan lain di tengah masa pandemi 

covid-19 ini. Pada umumnya seorang pengusaha harus mengupayakan tidak 

terjadi pemutusan hubungan kerja, tetapi terkadang itu tidak bisa dihindari, 

apabila pengusaha mau melakukan pemutusan hubungan kerja, maka ada 

beberapa ketentuan undang-undang yang harus dipatuhi, seperti:  

a. Pengusaha terlebih dahulu membuat permohonan penetapan 

pemutusan hubungan kerja secara tertulis berikut alasannya kepada 

Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial; 

b.  Penetapan akan diterima apabila pengusaha telah berupaya tidak 

terjadi pemutusan hubungan kerja, tetapi hal itu tidak terhindarkan; 

c.    Pemutusan hubungan kerja hanya bisa dilakukan setelah memperoleh 

penetapan dari Lembaga Penyelesaian Perselisihan Industrial; 

Di dalam Undang-undang 13 Tahun 2003 tidak hanya mengatur ketentuan 

permohonan penetapan pemutusan hubungan kerja saja, tetapi juga mengatur 

ketentuan atas alasan pengusaha melakukan pemutusan hubungan tersebut, ada 

beberapa alasan yang tidak diperbolehkan undang-undang terkait pemutusan 
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hubungan kerja, seperti: 

a. Pekerja atau buruh yang sakit dengan dibuktikan oleh surat dokter 

dan tidak melampaui 12 bulan secara terus-menerus; 

b. Pekerja atau buruh yang mengalami berhalangan menjalankan 

pekerjaannya karena menjalankan tugas negara sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

c.  Pekerja atau buruh yang menjalankan perintah-perintah agamanya; 

d.  Pekerja atau buruh yang sedang menikah; 

e.  Pekerja atau buruh perempuan yang hamil, melahirkan, keguguran, 

atau menyusui bayinya.8  

 Seharusnya pada saat situasi pandemi covid-19 yang merupakan force 

majeur suatu aturan atau kebijakan yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan 

memberikan kemudahan atau keringanan bagi para pekerja dalam menjalankan 

tugasnya sesuai dengan perjanjian kerja. Pengertian merger yang dijelaskan pada 

Pasal 1 angka 9 Undang-Undang 40 Tahun 2007 yang berbunyi:  

“ penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu 

Perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan Perseroan lain yang 

telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari Perseoran yang 

menggabungkan diri beralih karena hukum kepada Perseoran yang menerima 

penggabungan dan selanjutnya status badan hukum Perseroan yang 

menggabungkan diri berakhir karena hukum”.  

Dalam situasi pandemi virus covid-19 yang sangat menyulitkan ini, 

 
8 Guus Heerma van Voss, Bab-Bab Tentang Hukum Perburuhan Indonesia, Jakarta: 

Pustaka Alasan, 2012, h. 35 
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seharusnya perusahaan berhati-hati dalam melakukan kebijakan menggabungkan 

perusahaannya dengan perusahaan lain karena adanya perjanjian kerja yang 

mengikat dengan pekerja karena adanya asas pacta sunt servanda sesuai dengan 

penjelasan pasal 1338 KUHPerdata bahwa perjanjian bagi para pihak yang telah 

melakukan kesepakatan awalnya. Akibat hukum kepada perseroan yang 

menggabungkan diri ialah: 

- Perseroan yang menggabungkan diri lenyap dan berakhir 

statusnya sebagai badan hukum; 

- Berakhirnya terhitung sejak tanggal penggabungan mulai 

berlaku.9 

 Pacta sunt servanda secara etimologis bermakna “perjanjian itu 

mengikat”, setelah suatu kontrak ditandatangani oleh para pihak, maka para 

pihak telah terikat dengan isi atau hal-hal yang mereka tentukan dari kontrak 

tersebut, keterikatan para pihak terhadap kontrak yang mereka buat sangat kuat, 

kekuatan mana dipersamakan dengan kekuatan keberlakuan suatu undang-

undang yang mengikat warga negara.10 Dengan diberlakukannya Undang-

Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang mengatur mengenai Ketenagakerjaan 

dibuat dan bertujuan untuk adanya peningkatan kualitas tenaga kerja dan peran 

sertanya dalam kontribusi pembangunan serta untuk meningkatkan perlindungan 

tenaga kerja dan keluarganya sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan 

agar tidak dirugikan dan nilai Hak Asasi Manusia (HAM) terlihat karena 

 
9 M.Yahya Harahap, Hukum Perseroan Terbatas, Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2014, 

h. 482 
10 M. Natsir Asnawi, Aspek Hukum Janji Prakontrak, Yogyakarta: UII Press, 2017, h.15 
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bahwsanya semua orang itu sama di mata hukum atau nama lainnya equality 

before the law, selain itu juga menjamin hak-hak dasar pekerja atau buruh dan 

menjamin kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun, hal 

ini dimaksudkan untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja atau buruh dan 

keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha, 

sebagaimana yang dituangkan dalam konsideran menimbang huruf c dan d 

Undang-Undang Ketenagakerjaan No.13 Tahun 2003, sesuai dengan amanat 

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

1945, bahwa setiap negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak 

sesuai dengan kemanusiaan, demikian juga yang ditentukan Pasal 28D ayat (1) 

UUD NRI 1945, bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, 

perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di 

hadapan hukum; dan setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan 

dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja sebagaimana 

penjelasan yang terkandung pada ketentuan Pasal 28D ayat (2) UUD NRI Tahun 

1945.11  

Perusahaan yang telah melakukan merger dalam masa pandemi covid-19 

seharusnya memperhatikan perjanjian kerja dan perjanjian perburuhan pada 

awalnya agar tidak ada pelanggaran hukum dalam melaksanakan kesepakatan.  

Di Indonesia perkembangan perjanjian perburuhan masih belum maju, 

sebaliknya para majikan lebih suka mengatur segala sesuatu dalam peraturan 

majikan, yang pembuatannya tidak memenuhi syarat-syarat yang dimintakan 

 
11 I Nyoman Putu Budiartha, Konsep Alih Daya, Bentuk Perlindungan, dan Kepastian 

Hukum Outsourcing, Malang: Setara Press Kelompok Intrans Publishing, 2016, h. 123 
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oleh aturan perundang- undangan.12 Terjadinya penggabungan atau merger bisa 

menimbulkan permasalahan hukum baru bagi para pekerja pada masa pandemi 

covid-19 karena seorang direktur tidak serta merta melakukan PHK terhadap 

pekerjanya dan juga memperhatikan situasi pandemi covid-19 ini yang 

merupakan force majeur maupun hardship. Berbicara mengenai kontrak atau 

pengertian perjanjian kerja merupakan landasan dalam hukum perburuhan 

Indonesia untuk menentukan cakupan legislasi dalam hukum perburuhan. 

Perlindungan diberikan kepada mereka (buruh) yang menerima dan melakukan 

pekerjaan atas dasar perjanjian kerja. Perusahaan yang setelah menggabungkan 

dirinya dengan perusahaan lain harus memperhatikan hak-hak maupun 

perlindungan hukum para pekerja agar tidak dirugikan sesuai dengan 

kesepakatan perjanjian pada awalnya. Definisi perjanjian atau perikatan 

merupakan wahana bagi seseorang yang memungkinkan orang lain berbuat 

sesuatu atau tidak berbuat sesuatu, pada dasarnya tidak ada seorang pun di dunia 

ini yang boleh memaksa orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan 

sesuatu yang diinginkan oleh pihak lain tentunya atas alasan tertentu dan hal itu 

terlebih dahulu dipersyaratkan dalam kesepakatan.13 Perjanjian kerja merupakan 

perjanjian yang mengikat antara pekerja dengan pengusaha dalam suatu 

kesepakatan adanya hubungan hukum yang tercipta dan merger yang dilakukan 

oleh perusahaan pada masa pandemi covid-19 harus berhati-hati dalam 

mengeluarkan kebijakan baru serta tidak melupakan kesepakatan kerja pada 

awalnya, perusahaan harus bisa memperhatikan masalah keselamatan dan 

 
12 Iman Soepomo, Pengantar Hukum Perburuhan, Jakarta: Penerbit Djambatan, 1999, 

h. 76 
13 Djoko Imbawani Atmadjaja, Hukum Perdata, Malang: Setara Press, 2017, h. 86 
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kesehatan kerja para pekerja setelah perusahaan telah melakukan tindakan 

merger pada masa pandemi covid-19. Perlu diketahui juga bahwa perjanjian 

kerja antara buruh dengan pengusaha merupakan salah satu perikatan karena 

dimana seseorang melakukan perjanjian dengan pihak lain harus ada prestasi 

atau keuntungan yang dipenuhi dalam pelaksanaan kesepakatan perjanjian 

tersebut. Hak-hak buruh dalam perusahaan harus terpenuhi dan tidak boleh 

dirugikan oleh perusahaan yang telah melakukan tindakan merger pada situasi 

pandemi covid-19 yang begitu membahayakan bagi kondisi perekonomian buruh 

dalam menghidupi keluarganya. Buku III BW yang mengatur mengenai 

Perikatan (van Verbintenis) tidak memberikan definisi atau penjelasan tentang 

apa yang dimaksud dengan perikatan itu, namun justru diawali dengan Pasal 

1233 KUHPerdata mengenai sumber perikatan, yaitu kontrak atau perjanjian 

merupakan salah satu dari dua dasar hukum yang ada selain dari undang-undang 

yang dapat menimbulkan perikatan, bahkan apabila diperhatikan dalam praktik 

di masyarakat perikatan yang bersumber dari kontrak atau perjanjian begitu 

mendominasi. Pengertian “perikatan” menurut para ahli adalah: 

“ Hubungan hukum pada bidang harta kekayaan di antara dua orang (atau 

lebih), di mana pihak yang satu (debitur) wajib melakukan suatu prestasi, 

sedangkan pihak yang lain (kreditor) berhak atas prestasi itu.” 

Selain Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang mengatur terkait 

perjanjian, ada undang-undang yang mengatur mengenai perjanjian kerja antara 

pekerja dengan perusahaan yaitu Undang-Undang 13 Tahun 2003. Sesuai 

dengan dasar hukum Pasal 61 Undang-Undang 13 Tahun 2003 yang 
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menjelaskan:  

(1) Perjanjian kerja dikatakan selesai jika :  

a. penjelasan bahwa pekerja sudah meninggal dunia ;  

b. adanya penjelasan bahwa sudah berakhirnya jangka waktu yang sudah 

ditentukan sesuai kesepakatan dalam perjanjian kerja;  

c. adanya penjelasan oleh putusan pengadilan atau penetapan lembaga 

penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang telah mempunyai kekuatan 

hukum tetap;  

d. Dan penjelasan diketahui adanya keadaan atau kejadian tertentu yang 

dicantumkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian 

kerja bersama yang dapat menyebabkan berakhirnya hubungan kerja 

(2) Perjanjian kerja tidak akan berakhir jika pengusaha telah meninggal atau 

beralihnya hak atas perusahaan yang disebabkan penjualan, pewarisan, atau 

hibah.  

(3) Dalam hal terjadi pengalihan perusahaan maka hak-hak pekerja/buruh 

menjadi tanggung jawab pengusaha baru, kecuali ditentukan lain dalam 

perjanjian pengalihan yang tidak mengurangi hak-hak pekerja.  

(4)Penjelasan terkait pengusaha, orang perseorangan, meninggal dunia, ahli 

waris pengusaha dapat mengakhiri perjanjian kerja setelah diskusi maupun 

konsolidasi dengan pekerja.  

(5) Apabila seorang pekerja  meninggal dunia, seorang pewaris atau ahli waris 

pekerja berhak mendapatkan hak-haknya sesuai dengan peraturan perundang-
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undangan yang berlaku. 

Setelah perusahaan melakukan proses penggabungan dengan perusahaan 

lain pada saat pandemi seharusnya perusahaan harus memperhatikan undang-

undang yang dijelaskan di atas tersebut supaya hak-hak pekerja tidak dirugikan 

pada saat masa pandemi covid-19 yang merupakan force majeur atau hardship. 

Perjanjian merupakan hal yang sangat penting dan mengikat bagi para pihak 

yang melakukan kesepakatan dengan pihak lain sehingga para pihak yang 

melakukan kesepakatan tersebut melahirkan hak dan kewajiban yang harus 

dipenuhi dalam melaksanakan perjanjian kerja kh1ususnya antara pekerja 

dengan perusahaan yang setelah melakukan proses penggabungan dengan 

perusahaan lain pada masa pandemi covid-19, perjanjian kerja yang disepakati 

antara direktur dengan pekerja merupakan perbuatan hukum yang juga 

menimbulkan konsekuensi hukum tertentu dan adanya tanggungan sesuai 

dengan kesepakatan yang disepakati bersama dalam perjanjian kerja antara 

perusahaan yang telah melakukan tindakan merger dengan perusahaan lain pada 

masa pandemi covid-19. Definisi perjanjian berdasarkan pasal 1313 KUHPerdata 

merupakan adanya tindakan dengan satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya 

terhadap satu pihak atau lebih, R. Subekti menjelaskan bahwa perjanjian 

merupakan adanya suatu peristiwa dimana pihak membuat janji kepada pihak 

lain atau di mana pihak yang melakukan perjanjian itu saling berjanji untuk 

melaksanakan sesuatu yang dicapai, dari peristiwa ini timbul adanya hubungan 

perikatan yang terjadi.14  Menurut pendapat sarjana Abdul Kadir Mohammad 

 
14 Subekti, Hukum Perjanjian, Jakarta: Intermasa, Cetakan V, 1978, hlm. 1 
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mengatakan  perjanjian merupakan suatu kesepakatan  dengan mana dua pihak 

atau lebih dan mereka yang melakukan perjanjian mengikatkan diri untuk 

melakukan suatu hal.15 Sedangkan menurut pendapat ahli Sudikno Mertokusumo 

perjanjian merupakan hubungan hukum dua pihak yang melakukan perjanjian 

atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan suatu akibat hukum, 

dengan demikian kedua belah pihak sepakat untuk menentukan peraturan atau 

kaedah, atau hak dan kewajiban yang mengikat mereka untuk ditaati dan 

dijalankan.16 Definisi kesepakatan itu adalah untuk menimbulkan hak dan 

kewajiban, akibat hukum, apabila kesepakatan itu tidak disepakati maka akan 

ada akibat hukum atau sanksi. Perusahaan yang telah menggabungkan dengan 

perusahaan lainnya pada masa pandemi covid-19 harus mematuhi penjelasan 

dasar hukum yang tertera di atas agar tidak merugikan hak-hak para pekerja 

dalam kesepakatan suatu perjanjian kerja awalnya. Kesepakatan dalam 

perjanjian merupakan hubungan hukum antara pihak satu dengan pihak lainnya 

dalam melaksanakan suatu kesepakatan dalam perjanjian dan tidak boleh ada 

pelanggaran hukum harus sesuai dengan klausul kontrak perjanjian kerja antara 

pengusaha dengan pekerja. Pembahasan mengenai tentang hubungan kontraktual 

para pihak pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan terkait hubungannya dengan 

masalah keadilan, kontrak sebagai wadah yang mempertemukan kepentingan 

satu pihak dengan pihak lain menuntut bentuk pertukaran kepentingan yang adil, 

oleh karena itu sangat tepat dan mendasar apabila dalam melakukan analisis 

hubungan kontraktual para pihak justru dimulai dari aspek filosofis keadilan 

 
15 Abdul Kadir Mohammad, Hukum Perikatan, Bandung: Citra Aditya, 1992, hlm. 78 
16 Sudikno Mertokoesumo, Mengenal Hukum, Yogyakarta: Liberty, 1999, hlm. 65 
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berkontrak sebagaimana yang dijelaskan maupun dikemukakan oleh para ahli 

yang bersangkutan. Merger memiliki keuntungan dan prospek yang bagus dalam 

perusahaan yang telah menggabungkan badannya dengan perusahaan lainnya 

dalam persaingan usaha, investasi maupun ekonomi tetapi yang paling terutama 

ialah perusahaan tidak boleh mengabaikan kesepakatan yang tercantum pada 

kontrak perjanjian kerja awalnya dengan pekerja sebelum perusahaan dalam 

mengambil keputusan untuk melakukan tindakan merger dengan perusahaan 

lainnya pada masa pandemi covid-19. Perusahaan yang setelah melakukan 

tindakan penggabungan atau merger pada saat pandemi  covid-19 harus bisa 

memperhatikan perjanjian kerja awal dengan pekerjanya dan harus bisa 

memberikan solusi kepada para pekerjanya agar hak-hak pekerja tidak dirugikan 

oleh perusahaan yang telah melakukan tindakan merger pada saat pandemi 

covid-19 yang merupakan force majeur atau hardship dan perusahaan harus 

mematuhi ketentuan yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang 

berlaku karena perjanjian kerja merupakan konsekuensi hukum yang sangat 

mengikat antara pekerja dengan pengusaha dalam melaksanakan kesepakatan 

perjanjian kerja. 

1.2  Rumusan Masalah  

1. Apa implikasi pandemi covid-19 terhadap pemenuhan hak-hak pekerja pada 

perusahaan yang telah melakukan merger?  

2. Upaya hukum apa yang dapat diajukan oleh pekerja apabila hak-haknya tidak 

terpenuhi pada saat perusahaan telah melakukan merger saat pandemi covid-19?  
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1.3 Tujuan  

1. Untuk menjelaskan implikasi pandemi covid-19 terhadap pemenuhan hak-

hak pekerja pada perusahaan yang telah melakukan merger.  

2. Untuk menjelaskan upaya hukum yang diajukan oleh pekerja apabila hak-hak 

mereka tidak terpenuhi pada saat perusahaan yang telah melakukan merger saat 

pandemi covid-19.  

1.4  Manfaat Penelitian  

1. Manfaat teoritis  

a. Skripsi ini diharapkan dapat menambah dan memperdalam penjelasan 

mengenai akibat hukum merger perusahaan terhadap kontrak pekerja pada masa 

pandemi covid-19.  

b.   Skripsi ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumber referensi pengetahuan 

dalam menulis penelitian sesuai dengan tinjauan skripsi yang bersangkutan.  

2. Manfaat praktis  

a.   Karya ilmiah ini diharapkan dapat berguna dan memberikan kontribusi yang 

praktis sehingga dapat menjadi acuan yang praktis bagi para pihak yang terkait 

khususnya penjelasan implikasi pandemi covid-19 terhadap pemenuhan hak-hak 

pekerja dan upaya hukum yang diajukan oleh pekerja jika hak-hak mereka 

dirugikan oleh perusahaan yang telah melakukan merger pada saat pandemi 

covid-19.  
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1.5  Metode Penelitian  

1.5.1 Tipe Jenis Penelitian:  

Tipe penelitian yang digunakan adalah dengan menggunakan metode 

theoretical research dan juga penelitian ini menggunakan metode doctrinal 

research. Theoretical research yang dimaksud oleh Hutchinson adalah:  

“Research which fosters a more complete understanding of the conceptual bases 

of legal principles and of combined effects of a range of rules and procedures  

that touch on a particular area of activity” (penelitian jenis ini merupakan 

penelitian yang membantu memberikan penjelasan yang lebih menyeluruh terkait 

dasar konseptual dari sebuah prinsip aturan dan campuran dampak dari berbagai 

beberapa peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku terkait pada 

suatu kegiatan).17 

Sedangkan definisi dari doctrinal research adalah: 

“Research which provides a systematic exposition of the rules governing a 

particular legal category, analyses the relationship between rules, explain 

areas of difficulty and, perhaps, predicts future development” (penelitian 

yang menghasilkan pemaparan secara sistematis mengenai aturan yang 

mengatur kategori / aspek hukum tertentu, menganalisis hubungan antara 

aturan hukum, menjelaskan bidang yang sulit, dan mungkin, memprediksi 

perkembangan selanjutnya).18  

 

 
17 Terry Hutchinson, Researching and Writing in Law, Lawbook Co, Sydney, 2002, h. 8 
18 Ibid 
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1.5.2 Pendekatan penelitian  

Penelitian ini dilakukan secara normatif. Pendekatan terhadap masalah 

dilakukan melalui Statute Approach (pendekatan peraturan perundang – 

undangan) dan melalui konsep pendekatan penelitian Conceptual Approach. 19 

Pendekatan penelitian  Statute Approach adalah dengan menelusuri beberapa 

Undang-Undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu permasalahan 

hukum yang sedang ditangani untuk diselesaikan dan diteliti. Statute Approach 

dilakukan dengan cara menganalisa terhadap ketentuan yang terkandung dalam 

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 yang mengatur mengenai Perseroan 

Terbatas, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan 

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau dikenal dengan istilah Belandanya 

yaitu Burgerlijk Wetboek. Pendekatan kedua yang digunakan ialah dengan 

menggunakan Conceptual Approach atau pendekatan secara konseptual yang 

digunakan untuk membangun konsep-konsep yang belum jelas dalam arti tidak 

diterangkan di dalam Undang-Undang, pendekatan ini digunakan untuk 

merumuskan konsep abstrak yang tidak dijelaskan di dalam Undang-Undang 

atau digunakan untuk menjelaskan konsep yang tidak dijelaskan dalam regulasi.  

1.5.3 Sumber bahan hukum  

1. Bahan hukum primer yaitu meliputi bahan hukum yang berasal dari 

peraturan perundang-undangan yang terkait dengan skripsi ini 

antara lain Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang 

Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 

 
19 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Prenada Media, Jakarta, 2005, h. 93 
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Tentang Ketenagakerjaan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

(disebut Burgerlijk Wetboek atau disingkat dengan BW), Undang-

Undang Cipta Tenaga Kerja (disebut Omnibus Law), Undang-

Undang Negara Republik Indonesia 1945, dan Keputusan Presiden 

Nomor 12 Tahun 2020.  

2. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang sifatnya 

menjelaskan bahan hukum primer, yaitu literatur seperti buku-buku, 

majalah, jurnal ilmiah,  dan informasi dari internet yang membahas 

permasalahan yang dikaji.  

1.5.4 Prosedur pengumpulan bahan hukum  

Prosedur pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui library 

research atau dikenal dengan studi kepustakaan. Studi kepustakaan 

dilakukan dengan cara mempelajari dan membaca materi-materi yang 

digunakan untuk penelitian dan memperoleh bahan-bahan hukum yang 

terkait dengan topik hukum yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini. 

Pengumpulan dan pengolahan bahan hukum primer diawali dengan 

pendalaman atas norma hukum peraturan perundang-undangan yang 

berlaku dan harus berkaitan dengan topik permasalahan yang akan dibahas 

dalam penulisan penelitian skripsi ini, baik berupa undang-undang maupun 

peraturan perundang-undangan lainnya dalam pembuatan penulisan skripsi 

ini. Adanya pengkajian dan pengumpulan terhadap bahan hukum sekunder 

yaitu pendapat ahli hukum seperti yang tertuang dalam buku, literatur, atau 

sumber lainnya. Bahan hukum sekunder dikategorikan atau dikelompokkan 
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sesuai dengan ketentuan yang ada.  

1.5.5 Analisis Bahan-bahan Hukum  

Seluruh bahan hukum yang telah dikumpulkan kemudian diklasifikasikan 

berdasarkan permasalahan yang telah ditentukan dan dianalisis secara normatif 

dan konseptual, kemudian dipaparkan secara deskriptif. Analisa bahan hukum 

juga dilakukan menggunakan berbagai metode interpretasi hukum.  

1.6    Sistematika Penulisan  

Dalam pembuatan penulisan skripsi ini disusun dalam 4 (empat) bab 

dengan sistematika sebagai berikut:  

Bab I merupakan bab pendahuluan, dimana adanya penjelasan latar 

belakang masalah yang akan dijelaskan dan rumusan masalah yang akan 

dipecahkan pada penelitian ini. 

Bab II, memuat penjelasan terkait implikasi pandemi covid-19 terhadap 

pemenuhan hak-hak pekerja pada perusahaan yang telah melakukan merger.  

Bab III, berisi pembahasan upaya hukum apa yang dapat diajukan oleh 

pekerja apabila hak-haknya tidak terpenuhi pada saat perusahaan telah 

melakukan merger saat pandemi covid-19 

Bab IV, memuat penutup yang berisi saran dan kesimpulan yang dibuat oleh 

penulis dalam pembuatan skripsi ini.  
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