
 
 

ABSTRAK 

 Dalam pembangunan nasional suatu negara, posisi pekerja/buruh sangat 
penting sebagai salah satu faktor untuk mencapai tujuan pembangunan. Dengan 
hal tersebut maka hukum ketenagakerjaan memiliki tujuan untuk melindungi hak 
dan kepentingan dari pekerja/buruh yang secara normatif diatur dalam Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan). 
Dalam undang-undang tersebut pekerja/buruh merupakan kreditor preferen 
apabila perusahaan tempat bekerja pekerja/buruh jatuh pailit. Hal tersebut 
dikarenakan dalam ketentuan Pasal 95 ayat (4) UU Ketenagakerjaan menjelaskan 
bahwa dalam hal perusahaan pailit maka upah dan hak-hak normatif 
pekerja/buruh termasuk dalam piutang yang dijamin oleh undang-undang agar 
didahulukan pembayarannya. Berhubungan dengan ketentuan tersebut apabila 
pekerja/buruh mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karena perusahaan 
pailit maka pekerja/buruh dalam ketentuan Pasal 165 memiliki hak-hak normatif 
berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak. 

 Dalam kenyataanya hak normatif pekerja/buruh tersebut terkadang tidak 
dipenuhi oleh perusahaan tempatnya bekerja baik karena perusahaan telah 
mengalami pailit sehingga tidak mampu untuk membayar ataupun karena 
perusahaan tidak mau memenuhi hak-hak normatif walaupun telah ada putusan 
Pengadilan Hubungan Industrial yang dalam amar putusannya mewajibkan 
perusahaan untuk memenuhi hak-hak normatif tersebut. Mengenai perselisihan 
yang timbul dari hal ini pekerja/buruh sebagai kreditor preferen maka menurut 
Undang-Undang No 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan 
Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan) dapat mengajukan permohonan 
pailit terhadap perusahaannya kepada Pengadilan Niaga. Sedangkan dalam hal 
tidak dibayarkannya upah atau hak-hak normatif pekerja/buruh menurut Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan 
Industrial (UU PPHI) dapat dikategorikan sebagai perselisihan hak sehingga 
pengadilan yang berwenang untuk mengadili perselisihan tersebut adalah 
Pengadilan Hubungan Industrial (PHI). Oleh karena itu maka dalam penyelesaian 
pemenuhan hak-hak normatif pekerja/buruh terkesan adanya dualisme 
kewenangan mengadili antar Pengadilan Niaga dan Pengadilan Hubungan 
Industrial. 
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