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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Dalam menjalani kegiatan usaha atau bisnis setiap orang atau badan usaha 

baik badan usaha perseorangan maupun badan usaha berbentuk badan hukum 

memerlukan modal usaha baik uang atau dana maupun barang, tetapi dalam  

kenyataannya ada perusahaan yang memiliki cukup modal dan ada juga perusahan 

yang terbatas modalnya sehingga perlu mendapat bantuan dari pihak ketiga baik 

dari lembaga pembiayaan bank dan non bank maupun dari perseorangan. 

Perusahaan yang melaksanakan kegiatan usaha tidak semua dapat berjalan 

mulus atau berjalan lancar, khususnya dalam bisnis angkutan udara memiliki 

risiko yang sangat besar, ketatnya persaingan disertai dengan ketentuan dan 

permodalan besar menuntut pengelola bisnis ini harus pintar mencari celah demi 

keuntungan.   

Beberapa pengusaha yang mencoba peruntungan dalam bisnis padat modal 

ini, namun akhirnya harus rela melikuidasi perusahaan atau gagal dalam bisnis di 

industri penerbangan nasional, yaitu:1 

1. Air Wagon International Airline (Awair) 

Kurang dari sebulan sebelum pengangkatan Abdurrahman Wahid sebagai 

Presiden Republik Indonesia ke-4 bersama dengan 4 (empat) orang pendiri 

lainnya membangun maskapai penerbangan Awair. Maskapai ini 

	
1  Liputan6, “Pengusaha-pengusahan yang Gagal di Bisnis Penerbangan”, 
https://www.liputan6.com/bisnis/read/504571/pengusaha-pengusaha-yang-gagal-di-bisnis-
penerbangan, Diakses pada tanggal 12 Juni 2018 pukul 20.00. 
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memperoleh izin dari Departemen Perhubungan pada tahun 2000. Setelah 

pengangkatan Abdurrahman Wahid sebagai Presiden RI ke-4, ia 

mengundurkan diri dari jajaran perusahaan. Maskapai penerbangan ini 

hanya dapat melayani pengguna jasa angkutan udara selama setahun sejak 

memperoleh izin dari Departemen Perhubungan hingga akhirnya 

menghentikan operasional maskapai penerbangan tersebut dan diambil 

alih oleh Air Asia. Investor baru ini pun mengubah orientasi bisnis 

perusahaan menjadi maskapai penerbangan berbiaya rendah dan 

mengganti nama Awair menjadi PT Indonesia Air Asia. 

2. Sempati Air 

Perusahaan yang awalnya hanya angkutan sewaan untuk pekerja migas ini 

menjelma menjadi maskapai penerbangan kelas atas terhitung sejak tahun 

1989. Hal ini tidak terlepas dari langkah ekspansif perusahaan yang 

mendatangkan 6 (enam) pesawat baling-baling F-27. Setahun kemudian 

pemerintah memberikan izin kepada Sempati Air untuk menambah 

pesawat jet. Semula pemilik saham Sempati dikuasai oleh tiga pihak yaitu 

Nusantara Ampera Bakti (Nusamba) melalui Bob Hasan sebesar 35%, 

Truba sebesar 40%, dan Humpuss (Hutomo Mandala Putra) sebesar 25%. 

Masuknya Asean Aviation Inc (AAI) membuat porsi saham ketiga pemilik 

bisnis ini menurun. Ambisi untuk menjadi maskapai penerbangan terbesar 

Indonesia mulai menunjukkan gejala kurang menggembirakan ketika 

perusahaan batal menggelar penawaran umum perdana saham (IPO) pada 

tahun 1996. Tumpukan utang ditambah kinerja keuangan yang tidak baik 
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membuat Sempati Air semakin limbung di tengah ketatnya persaingan 

bisnis. Hal ini semakin memburuk ketika Indonesia mengalami krisis 

moneter pada tahun 1997. Berbagai efisiensi dengan menghilangkan 

layanan inovasi pada Sempati Air membuat hilangnya konsumen. Selain 

itu, menurunnya kurs rupiah hingga Rp 17.000 per dollar Amerika Serikat 

dari sebelumnya berada di kisaran Rp 2.000 per dollar Amerika Serikat 

membuat kinerja keuangan Sempati Air menjadi sangat mengkhawatirkan 

dimana penerimaan yang diterima perusahaan dalam bentuk rupiah 

sedangkan utang yang harus dibayarkan dalam bentuk dollar Amerika 

Serikat. 

3. Adam Air 

Munculnya berbagai insiden dan kecelakaan maskapai penerbangan di 

Indonesia menjadi berita buruk bagi Adam Air. Hasil peringkat 

Departemen Perhubungan menempatkan Adam Air pada peringkat II yang 

berarti hanya memenuhi syarat minimal keselamatan. Pada tanggal 18 

Maret 2008 izin terbang Adam Air dicabut oleh Departemen Perhubungan 

dan pencabutan izin ini berlaku efektif mulai tanggal 19 Maret 2008. 

Sedangkat Aircraft Operator Certificate (AOC) juga ikut dicabut pada 

tanggal 19 Juni 2008, yang berarti mengakhiri semua operasi penerbangan 

Adam Air. Adam Air sebenarnya masih memiliki peluang untuk 

diselamatkan pada April 2007. PT Bhakti Investama melalui anak 

perusahaannya Global Air Transport membeli 50% saham Adam Air dari 

keluarga Sandra Ang dan Adam Suherman. Namun tidak ada perbaikan 
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keselamatan dan transparansi membuat anak perusahaan dari Harry 

Tanoesudibjo menarik seluruh sahamnya pada tanggal 14 Maret 2008. 

4. Bouroq Indonesia Airlines 

Maskapai Bouroq Indonesia Airlines berdiri sejak April tahun 1970-an 

yang memiliki pusat operasional di Jakarta dan Balikpapan. Bouroq 

merupakan perusahaan penerbangan yang memiliki tujuan untuk menjadi 

maskapai yang mampu menghubungkan Kalimantan dengan beberapa 

daerah lain di Indonesia. Untuk itu maskapai Bali Air menjalin kerjasama 

dengan Bouroq. Berkekuatan armada Douglas DC-3s dan turboprop 

Haweker Siddeley HS 748, Bouroq dan Bali Air mampu melayani 

penerbangan domestik. Namun krisis keuangan melanda sehingga 

penerbangan terakhir Bouroq berlangsung pada Juli 2005 dan izin 

penerbangan Bouroq dicabut pada tahun 2007. 

5. Linus Airways 

Linus Airways adalah salah satu maskapai penerbangan regional 

Indonesia. Linus Airways berbadan hukum perseroan PT Linus Airways 

sejak tanggal 1 Juni 2004 dan baru memiliki izin terbang nomor 121-029 

dari Departemen Perhubungan pada tanggal 13 Februari 2008. 

Dikarenakan alasan kesulitan likuiditas maka pemerintah secara resmi 

telah mencabut izin rute Linus Airways sehingga menghentikan layanan 

penerbangannya pada tanggal 27 April 2009. 
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6. Jatayu Gelang Sejahtera (Jatayu) 

Jatayu Airlines merupakan salah satu maskapai penerbangan yang 

memanfaatkan kesempatan dibukanya peluang investasi pada sektor ini. 

Berpusat di Jakarta, Jatayu melayani penerbangan domestik dan 

internasional sejak tahun 2000. Akan tetapi ketidakmampuan perusahaan 

memenuhi sejumlah kualifikasi keselamatan penerbangan membuat 

pemerintah mencabut izin terbang pada tanggal 26 Juni 2007. Departemen 

Perhubungan sebenarnya telah memberikan jangka waktu 3 (tiga) bulan 

agar perusahaan merestrukturisasi perusahaannya. Namun hingga jangka 

waktu yang diberikan, Jatayu tidak dapat memenuhi ketentuan yang harus 

dipenuhi. 

7. Batavia Air 

Batavia Air memulai bisnisnya sejak tahun 2002. Yudiawan Tansari 

merupakan pemilik perusahaan yang bermula dari bisnis keluarga tersebut. 

Sejak saat itu Batavia Air terus berkembang menjadi maskapai 

penerbangan domestik dan tumbuh signifikan. Dengan berjalannya waktu, 

Batavia Air berpeluang untuk menjual bisnisnya setelah adanya 

penerbangan murah asal Malaysia, Air Asia, berminat membeli 100% 

saham perusahaan. Namun pada Oktober 2012, Air Asia Berhad dan 

mitranya PT Fersindo Nusaperkasa memutuskan membatalkan rencana 

pembelian saham Batavia Air. Air Asia memilih untuk mengajak 

kerjasama operasional dengan perusahaan tersebut. Batavia Air masih bisa 

beroperasi selama beberapa tahun. Akan tetapi kesulitan keuangan dan 
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semakin ketatnya persaingan membuat operasional Batavia Air semakin 

tidak stabil. Puncaknya terjadi ketika International Lease Finance 

Corporation (ILFC) mengajukan gugatan pailit PT Metro Batavia ke 

Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dimana putusan tersebut menerima 

gugatan dan Batavia Air sudah tidak dapat beroperasi kembali.  

8. PT. Merpati Nusantara Airlines juga mengalami kesulitan membayar 

utang hingga mengakibatkan krisis dan puncaknya tahun 2014 mengalami 

pemberhentian operasional.   

PT. Merpati Nusantara Airlines merupakan Badan Usaha Milik Negara 

(BUMN) yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 15 tanggal 6 

September 1975 yang kemudian diubah dengan Akta Perubahan Nomor 43 

tanggal 16 Maret 1976, keduanya di hadapan Soeleman Ardjasasmita, S.H, 

Notaris di Jakarta. Akta Pendirian ini telah disahkan oleh Menteri Kehakiman 

Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. Y.A.5/281/6 tanggal 21 Agustus 

1978 dan telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri Jakarta dengan No. 3257 

tanggal 31 Agustus 1978 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik 

Indonesia No. 598 tahun 1978.2 Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 

tahun 1978 tentang Pengalihan Penguasaan Modal PT Merpati Nusantara Airlines 

kepada PT Garuda Indonesia (Persero), sejak tanggal 1 Januari 1979 Perusahaan 

menjadi Anak Perusahaan PT Garuda Indonesia. 3  Berdasarkan Peraturan 

Pemerintah Nomor 10 Tahun 1997 tanggal 29 April 1997, status Perusahaan 

berubah menjadi dari anak perusahan PT Garuda Indonesia (Persero) menjadi 

	
2 Putusan Pengadilan Niaga Surabaya Nomor: 04/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Niaga.Sby. hal. 31-32. 
3 Ibid. hal. 32. 
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Perusahaan PT MNA (Persero) dengan komposisi kepemilikan saham 90,50% 

Negara Republik Indonesia dan 9,50% PT Garuda Indonesia. Selanjutnya 

berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 77 tahun 1999 tanggal 22 September 

1999, Pemerintah RI memasukkan penyertaan modal sebesar Rp 

247.338.117.577,86 sebagai tambahan modal disetor, sehingga komposisi 

kepemilikan berubah menjadi 93,20% Negara Republik Indonesia dan 6,80% PT 

Garuda Indonesia (Persero). 4  Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 

tanggal 13 Mei 2002, Pemerintah RI kembali memasukkan penyertaan modal 

sebesar Rp 9.235.154.000 sebagai tambahan modal disetor yang berasal dari 

bantuan pemerintah untuk program CPCP Twin Otter, sehingga komposisi 

kepemilikan terakhir berubah menjadi 93,27% Negara Republik Indonesia dan 

6,73% PT Garuda Indonesia. Berdasarkan keputusan para pemegang saham 

Perusahaan PT MNA (Persero) PT Merpati Nusantara Airlines tanggal 15 

Agustus 2008 yang dituangkan dalam Akta Notaris Titiek Irawati S, SH, Nomor 

102 tanggal 15 Agustus 2008 tentang:5 

1. Perubahan maksud dan tujuan Perusahaan; 

2. Peningkatan modal dasar PT MNA semula sebesar Rp 

2.480.000.000.000,- menjadi Rp 5.000.000.000.000,-; 

3. Mengubah anggaran dasar PT MNA sesuai UU Nomor 40 Tahun 2007 

tentang PT MNA terbatas. 

Berdasarkan Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perusahaan PT MNA 

(Persero) PT Merpati Nusantara Airlines di Luar Rapat Umum Pemegang Saham 

	
4 Ibid. 
5 Ibid. hal. 32-33. 
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tanggal 16 April 2012 yang dituangkan dalam Akta Notaris Nanda Fauz Iwan, 

SH, M.Kn, Nomor 03 tanggal 2 Mei 2012 tentang:6 

1. Pengeluaran/penempatan saham yang masih dalam simpanan (portepel) 

sejumlah 561.000 saham, masing-masing saham dengan nilai nominal 

sebesar Rp 1.000.000,- sehingga seluruhnya seharga Rp 561.000.000.000,- 

yang seluruhnya diambil bagian oleh Negara Republik Indonesia; 

2. Penambahan modal yang ditempatkan/disetorkan ke dalam Perusahaan 

sebesar Rp 561.000.000.000,-. 

                Kondisi terkini Perusahaan untuk memberikan gambaran yang jelas 

kepada para Kreditor tentang kemampuan Perusahaan saat ini, dimana Perusahaan 

telah berhenti beroperasi sejak Februari 2014 dan Perusahaan menderita kerugian 

selama kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir yang menyebabkan ekuitas 

negatif. Atas kondisi tersebut Perusahaan dalam keadaan tidak liquid (tidak 

mampu membayar kewajiban jangka pendek) dan insolvable (tidak mampu 

membayar kewajiban jangka panjang) karena total utang yang dimiliki lebih besar 

dari total aset.7 Kewajiban atau utang PT Merpati Nusantara Airlines diperkirakan 

mencapai Rp. 10,95 triliun yang terdiri dari Kreditor preferen (prioritas) senilai 

Rp 1,09 triliun, Kreditor separatis (dengan jaminan) senilai Rp 3,87 triliun, 

dimiliki tiga Kreditor yaitu Kementerian Keuangan memiliki tagihan Rp 2,66 

triliun, PT Bank Mandiri Tbk Rp 254,08 miliar, dan PT Perusahaan Pengelolaan 

Aset memiliki tagihan Rp 964,98 miliar dan Kreditor konkuren (tanpa jaminan) 

senilai Rp 5,99 triliun dan  belum membayar hak pesangon sekitar 1.400 orang. 

	
6 Ibid. hal. 33. 
7 Ibid. hal. 30. 
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Sebagai bentuk upaya maksimal dan itikad baik PT MNA dalam 

melakukan pembayaran kewajiban kepada seluruh Kreditor, maka sehubungan 

dengan kondisi PT MNA yang telah berhenti beroperasi dan hampir seluruh aset 

perusahaan telah dijaminkan kepada Kreditor separatis atas fasilitas pinjaman 

yang diberikan. PT MNA meyakini tidak dapat melakukan pembayaran kepada 

seluruh Kreditor dengan hanya mengandalkan alat produksi maupun aset yang 

dimiliki saat ini sehingga PT MNA memandang perlu untuk melakukan pencarian 

mitra yang dapat mendukung agar PT MNA dapat beroperasi kembali. Dengan 

dilatarbelakangi hal tersebut di atas, PT MNA menyelenggarakan Program 

Pencarian Mitra Strategis yang telah dilakukan selama periode April sampai 

dengan Juni 2018.8 

Atas serangkaian tahapan Program Pencarian Mitra Strategis yang telah 

dilalui, Manajemen PT MNA telah berhasil memperoleh 1 (satu) calon mitra yang 

diutamakan yakni PT Intra Asia Corpora (PT IAC). Dengan berbasis Proposal 

Bisnis serta Sumber Pendanaan dari PT IAC tersebut, Manajemen PT MNA 

menyusun Proposal Perdamaian ini disusun dengan upaya terbaiknya untuk 

memenuhi seluruh kewajiban para Kreditor.9 

Pada tahun 2016 PT Merpati Nusantara Airline diajukan untuk dipailitkan 

atau diajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran (PKPU) baik oleh 

Karyawan Merpati maupun oleh PT Prathita Titian Nusantara (PTN) tetapi ditolak 

oleh hakim.  

	
8 Ibid. hal. 29. 
9 Ibid. 
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Setelah sekian lama vakum, tahun 2018 salah satu Kreditor yaitu PT 

Parewa Katering mengajukan lagi permohonan PKPU di Pengadilan Niaga pada 

Pengadilan Negeri Surabaya. Setelah beberapa kali bersidang di Pengadilan Niaga 

pada Negeri Surabaya mengabulkan permohonan PKPU PT Merpati Nusantara 

Airlines (Persero) yang diajukan oleh PT Parewa Katering karena akan 

mendapatkan bantuan modal dari Intra Asia Corpora sebesar Rp 6,4 triliun. 

Dengan adanya Putusan No. 4/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN Niaga SBY. 

Pengadilan Niaga pada Negeri Surabaya yang mengabulkan PKPU PT Merpati 

Nusantara Airlines (Persero) yang diajukan salah satu Kreditor, PT Parewa Aero 

Katering menarik bagi penulis untuk meneliti lebih lanjut putusan tersebut dalam 

bentuk skripsi. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas membuat 

penulis ingin menganalisa atau mengkaji lebih jauh bagaimana proses 

permohonan PKPU dari salah satu Kreditor dan bentuk perlindungan hukum 

Kreditor konkuren atas Putusan Pengadilan Negeri Surabaya yang mengabulkan 

PKPU PT Merpati Nusantara Airlines (Persero). 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka terdapat rumusan masalah 

yang akan diteliti adalah: 

1. Apakah Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) PT 

Merpati Nusantara Airlines (Persero) dalam Putusan No. 04/Pdt.Sus-

PKPU/2018/PN.Niaga.Sby telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 
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37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran 

Utang? 

2. Bagaimanakah akibat hukum apabila rencana perdamaian tidak dapat 

dilaksanakan oleh Debitor? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

a. Mengetahui proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) 

PT Merpati Nusantara Airlines (Persero) pada putusan No. 04/Pdt.Sus-

PKPU/2018/PN.Niaga.Sby.  

b. Mengetahui akibat hukum apabila rencana perdamaian tidak dapat 

dilaksanakan oleh Debitor. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

Penelitian hukum ini mempunyai manfaat baik secara akademis maupun 

secara praktis. Adapun manfaatnya sebagai berikut: 

1. Manfaat Akademis 

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu 

pengetahuan hukum di dalam bidang Hukum Bisnis, bagi kalangan 

akademisi, khususnya mahasiswa Fakultas Hukum dan Fakultas Ekonomi. 

Penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan atau referensi dalam 

mengetahui dan memahami masalah hukum dan menemukan solusi dalam 

perlindungan hukum bagi para kerditur konkruen terhadap putusan PKPU 
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Pengadilan Niaga Surabaya dan mengetahui akibat hukum apabila Debitor 

tidak dapat melaksanakan putusan PKPU Pengadilan Niaga Surabaya. 

2. Manfaat Praktis 

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

sebagai sumber acuan bagi penelitian-penelitian selanjutnya, baik secara 

teoritik maupun prakti, yang berguna untuk mahasiswa Fakultas Hukum 

pada umumnya dan bagi masyarakat pada umumnya. 

 

1.5. Sistematika Penulisan 

Untuk memberikan gambaran secara menyeluruh, maka penulis akan 

memberikan uraian tentang hal-hal bersifat pokok yang ada di dalam penelitian ini 

yang terdiri dari 5 bab, yaitu:  

BAB I PENDAHULUAN 

Di dalam bab ini penulis akan mengemukakan latar belakang penelitian, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika 

penelitian. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Di dalam bab ini penulis akan menjelaskan mengenai landasan teori dan 

landasan konseptual yang berkaitan dengan topik penelitian.  

BAB III METODE PENELITIAN HUKUM 

Metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

normatif. Skripsi merupakan sebuah penelitian ilmiah. Teknik penelitian yang 

digunakan dalam skripsi ini adalah deskriptif analisis yang akan menguraikan  
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secara sistematis mengenai fakta-fakta yang selanjutnya dianalisis untuk 

mendapatkan kesimpulan yang relevan. Data yang dikumpulkan pada penelitian 

ini merupakan data sekunder, dimana data yang tersedia dalam bentuk tertulis, 

baik berupa peraturan-perundangundangan, buku, jurnal, internet, serta tulisan-

tulisan lain yang berkaitan dengan topik penelitian. 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS 

Bab ini akan berisi pembahasan mengenai rumusan masalah penelitian 

beserta pemecahannya yang didasari pada peraturan perundang-undangan, teori-

teori, asas-asas, maupun prinsip-prinsip hukum yang berkaitan dengan topik 

penelitian.  

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Berisi kesimpulan Penulis terkait permasalahan yang telah dibahas dan 

saran sebagai solusi dari pemecahan masalah yang menjadi topik penelitian. 
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