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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

I.I. Latar  Belakang 

       Perkembangan dunia saat ini sedang menghadapi era baru yang ditandai 

dengan kecenderungan globalisasi dunia sebagai akibat semakin banyaknya negara 

yang melaksanakan liberalisasi/reformasi ekonomi yang ditunjang pula dengan 

majunya teknologi komunikasi dan transportasi. Seiring dengan perkembangan 

zaman, maka meningkat pula kebutuhan dan keinginan manusia terutama dalam 

penggunaan sarana transportasi. Adanya peningkatan kebutuhan terhadap sarana 

transportasi tidak terlepas dari keinginan manusia untuk mendapatkan sarana 

transportasi umum yang baik dengan kriteria bahwa sarana tersebut aman, cepat, 

dan tentunya nyaman. 

       Fenomena pertumbuhan bisnis transportasi udara di Indonesia luar biasa 

potensinya dan semakin marak diperbincangkan. Semenjak model deregulasi 

aturan penerbangan niaga di Indonesia diberlakukan pada bidang penerbangan 

mulai tahun 1999 sejalan dengan era reformasi di negeri ini, maka kelonggaran 

dunia bisnis penerbangan komersial terbuka lebar. Seiring dengan keadaan tersebut 

lahirlah perusahaan-perusahaan baru, yaitu perusahaan transportasi udara yang 

jumlahnya pun banyak. Awalnya jumlah maskapai penerbangan di Indonesia yang 

mengisi lalu lintas penerbangan hanya beberapa maskapai penerbangan saja, 

namun sejak tahun 2000 bertambah dan kini tercatat ada puluhan perusahaan 

maskapai penerbangan yang beroperasi.
1
 Persaingan antar maskapai penerbangan 

pun terjadi seiring dengan meningkatnya jumlah maskapai yang mengisi industri 

penerbangan dalam negeri. Dimana maskapai penerbangan tersebut saling bersaing 

untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi konsumen, misalnya dengan 

memberikan harga/ tarif tiket yang terjangkau bagi konsumennya/ penumpangnya, 

                                                             
1 Penerbangan Niaga, http :// sinta.ukdw.ac.id/sinta/resources/sintasrv/getintro/11034139, diakses, 

tanggal 26 September 2015. 
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sehingga dengan begitu akan banyak konsumen yang akan tertarik untuk 

menggunakan jasa maskapai penerbangan tersebut.  

 Dengan kondisi tersebut tidak jarang bagi perusahaan maskapai yang tidak 

mampu bersaing lambat laun akan tersingkir, karena biasanya perusahaan 

maskapai tersebut sering kali merugi, dikarenakan banyaknya konsumen yang 

beralih ke maskapai lain, dan apabila kondisi tersebut berlangsung secara terus-

menerus tidak menutup kemungkinan perusahaan maskapai itu akan bangkrut atau 

di nyatakan pailit karena misalnya perusahaan tersebut mempunyai hutang dan 

tidak mampu untuk melunasi hutang itu dikarenakan mengalami kesulitan 

finansial.   

 Lalu berbicara mengenai pailit, istilah pailit berasal dari kata failliet (dalam 

bahasa Belanda), atau bankrupt, (dalam bahasa Inggris). Pailit pada masa Hindia-

Belanda tidak dimasukkan ke dalam KUHD   (WVk) dan diatur dalam peraturan 

tersendiri ke dalam faillissement-verordening, sejak tahun 1906 yang dahulu 

diperuntukkan bagi pedagang saja tetapi kemudian dapat digunakan untuk 

golongan mana saja. Masalah Pailit sebagaimana peraturan lainnya, dirasakan 

sangat penting keberadaannya. Tahun 1997, ketika krisis ekonomi melanda 

Indonesia dimana hampir seluruh sendi kehidupan perekonomian nasional rusak, 

termasuk dunia bisnis dan masalah keamanan investasi di Indonesia. Krisis 

tersebut membawa makna perubahan yang sangat penting bagi perkembangan 

peraturan kepailitan di Indonesia selanjutnya. Disadari bahwa peraturan lama dan 

yang masih berlaku ternyata tidak bisa menyesuaikan dengan kebutuhan 

perubahan zaman. Oleh karena itu, pada tahun 1998, pemerintah mengeluarkan 

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang kepailitan, yang merupakan: 

a.   Perbaikan terhadap Faillissements-verordening 1906. 

b. Adanya penambahan pasal yang mengatur tentang Penundaan   

Kewajiban Pembayaran Utang ( PKPU ). 
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c.  Mengenal istilah Pengadilan Niaga, di luar Pengadilan Umum untuk  

menyelesaikan sengketa bisnis.
2
 

 Selanjutnya pada tahun 2004, pemerintah mengeluarkan lagi Undang- Undang 

No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran 

Utang yang merupakan perbaikan terhadap peraturan perundang-undangan 

sebelumnya. Dan menurut UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan 

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, pengertian Kepailitan itu sendiri adalah 

sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan 

pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas 

sebagaimana diatur dalam Undang- Undang ini.
3
 Selain itu Undang-Undang ini 

juga didasarkan pada beberapa asas. Asas–asas tersebut antara lain : 

a.  Asas Keseimbangan, yaitu di satu pihak, terdapat ketentuan yang dapat 

mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan 

oleh debitor yang tidak jujur, di lain pihak,terdapat ketentuan yang dapat 

mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan 

oleh kreditor yang tidak beritikad baik. 

b. Asas Kelangsungan Usaha, dalam undang-undang ini, terdapat 

ketentuan yang memungkinkan perusahaan debitor yang prospektif tetap 

berlangsung. 

c. Asas Keadilan, bahwa ketentuan mengenai kepailitan dapat   memenuhi 

rasa keadilan bagi para pihak yang berkepentingan. Asas keadilan ini 

untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan pihak penagih yang 

mengusahakan pembayaran atas tagihan masing-masing terhadap 

debitor, dengan tidak memedulikan kreditor lainnya. 

                                                             
     2 Abdul R Saliman, Hukum Bisnis Untuk Perusahaan, Cetakan VI,  Prenada Media Group,  Jakarta, 

2011, h. 131. 

 

     3 Man S. Sastrawidjaja, Hukum Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, 

Cetakan I, PT Alumni, Bandung, 2006, h. 78. 
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d.  Asas Integrasi, asas ini mengandung pengertian bahwa sistem hukum 

formal dan hukum materiilnya merupakan satu kesatuan yang utuh dari 

sistem hukum perdata dan hukum acara perdata nasional.
4
 

 Beberapa pokok materi baru dalam Undang-Undang tentang Kepailitan dan 

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ini antara lain: 

a. Agar tidak menimbulkan berbagai penafsiran dalam undang-undang ini 

pengertian utang diberikan batasan secara tegas, demikian juga 

pengertian jatuh waktu. 

b. Mengenai syarat-syarat dan prosedur permohonan pernyataan pailit dan 

permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang   termasuk di 

dalamnya pemberian kerangka waktu secara pasti bagi pengambilan 

putusan pernyataan pailit dan/ atau penundaan kewajiban pembayaran 

utang.
5
 

 Adapun Salah satu perkara kepailitan yang pernah diperiksa dan diadili di 

Pengadilan Niaga Jakarta Pusat adalah antara Penggugat (International Lease 

Finance Corporation) melawan Tergugat (PT Metro Batavia), seperti ditunjukkan 

dalam Putusan Pengadilan Niaga Nomor:  77/Pailit/2012/PN.Niaga, JKT-PST. 

Dimana putusan pailit terhadap PT. Metro Batavia disebabkan oleh utang 

sebanyak USD 4, 68 Juta yang sudah lewat jatuh tempo namun tidak kunjung 

dibayar oleh PT. Metro Batavia kepada ILFC (International Lease Finance 

Corporation), dimana hutang ini bermula dari keinginan PT. Metro Batavia untuk 

mengikuti tender pelayanan haji dengan menyewa (Leasing) pesawat Air Bus dari 

ILFC. Namun dari total kontrak leasing selama 6 tahun, PT. Metro Batavia selalu 

kalah tender di Kementrian Agama untuk mengangkut jemaah haji yang 

menyebabkan perusahaan maskapai itu mengalami kerugian, dan tidak dapat 

memenuhi kewajibannya membayar hutang ke ILFC. Maka hal itulah yang 

menyebabkan ILFC mengajukan permohonan pailit terhadap PT. Metro Batavia.  

                                                             
     4 Adrian Sutedi, Hukum Kepailitan, Cetakan I, Ghalia Indoesia, Bogor, 2009,  h. 9. 

 

     5 Abdul R Saliman, Op.Cit., h. 132. 
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  Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mendalami lebih jauh 

lagi permasalahan tentang Kepailitan dengan cara melakukan penelitian dan 

pembahasan terhadap pokok permasalahan yang diangkat lewat tulisan yang diberi 

judul: “Tinjauan Yuridis Putusan Pailit Terhadap Perusahaan 

Penerbangan Komersil (Studi kasus Putusan No. 

77/Pailit/2012/PN.Niaga,  JKT-PST)” 

I. 2. Perumusan Masalah 

a. Bagaimana perlindungan hukum terhadap perusahaan maskapai penerbangan 

komersil yang ditetapkan pailit berdasarkan Putusan No. 77/ Pailit/ 2012/ 

PN. Niaga, JKT-PST  ? 

b. Apa akibat hukum perusahaan maskapai penerbangan komersil yang 

diputuskan pailit berdasarkan perkara No. 77/ Pailit/ 2012/ PN. Niaga, JKT-

PST ? 

I. 3. Ruang Lingkup Penulisan 

Sesuai permasalahan di atas, maka ruang lingkup penelitian dibatasi pada 

perlindungan hukum terhadap perusahaan maskapai penerbangan komersil yang 

ditetapkan pailit berdasarkan Putusan No. 77/ Pailit/ 2012/ PN. Niaga, JKT-PST 

dan akibat hukum perusahaan maskapai penerbangan komersil yang diputuskan 

pailit berdasarkan perkara No. 77/ Pailit/ 2012/ PN. Niaga, JKT-PST. 

I. 4. Tujuan Dan Manfaat Penelitian 

a. Tujuan 

1) Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap perusahaan maskapai 

penerbangan komersil yang ditetapkan pailit berdasarkan Putusan No. 77/ 

Pailit/ 2012/ PN. Niaga, JKT-PST. 

2) Untuk mengetahui akibat hukum terhadap perusahaan maskapai 

penerbangan komersil yang diputuskan pailit berdasarkan perkara No. 77/ 

Pailit/ 2012/ PN. Niaga, JKT-PST. 
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b. Manfaat  

1)   Manfaat Teoritis 

 Bagi penulis penelitian ini sangat bermanfaat bagi masyarakat 

terutama mahasiswa Hukum yang ingin menambah wawasan serta 

mengetahui lebih mendalam lagi tentang Hukum Kepailitan, serta untuk  

menambah referensi  kepustakaan sebagai sumbangan penulis selama 

kuliah di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional, Jakarta. 

2)   Manfaat Praktis  

Sebagai masukan bagi para penegak hukum terutama Hakim agar lebih 

teliti dan cermat serta menjunjung tinggi prinsip kejujuran dan keadilan 

dalam memberikan putusan yang berkaitan dengan perkara kepailitan. 

I. 5. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual 

a. Kerangka Teori   

       Kerangka teori merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan 

antara teori-teori yang akan diteliti. Suatu konsep teori bukan merupakan gejala 

yang akan diteliti tetapi merupakan abstraksi dari gejala tersebut. Gejala itu 

biasanya dinamakan fakta. Sedangkan konsep teori merupakan Suatu uraian 

mengenai hubungan-hubungan dalam fakta tersebut.
6
 Penyusunan kerangka 

teori menjadi keharusan, agar masalah yang diteliti dapat dianalisis secara 

komprehensif dan objektif. Kerangka teori disusun untuk menjadi landasan 

berpikir yang menunjukkan sudut pandang/  pemecahan masalah yang telah 

disusun.
7
   

                                                             
 6 Ronny Hanitijo Soemitro, Metode Penelitian Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, 

 h. 25. 

 

    7 Mukti fajar ND dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris, 

Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, h. 93.   
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      Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teori pertanggungjawaban 

perdata dan perlindungan hukum.  

1) Teori Pertanggungjawaban Perdata  

 Menurut teori pertanggungjawaban perdata apabila sesorang dirugikan 

karena perbuatan orang lain, sedangkan diantara mereka itu tidak terjadi 

sesuatu perjanjian (hubungan hukum perjanjian), maka berdasarkan undang-

undang juga timbul atau terjadi hubungan hukum antara orang tersebut yang 

menimbulkan kerugian itu. Hal tersebut diatur dalam Pasal 1365 

KUHPerdata, sebagai berikut: “ Tiap perbuatan melanggar hukum yang 

membawa kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya 

menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”. 

Menurut Pasal 1365 KUHPerdata, maka yang dimaksud perbuatan 

melawan hukum adalah perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh 

seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain. 

Dalam ilmu hukum dikenal 3 kategori dari perbuatan melawan hukum, yaitu 

sebagai berikut: 

a) Perbuatan melawan hukum karena kesengajaan; 

b) Perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan (tanpa unsur    

kesengajaan maupun kelalaian); 

c) Perbuatan melawan hukum karena kelalaian.
8
 

            Selain itu model tanggung jawab hukum terdiri dari: 

a) Tanggung jawab dengan unsur kesalahan (kesengajaan dan kelalaian) 

sebagaimana terdapat dalam Pasal 1365 KUHPerdata; 

b) Tanggung jawab dengan unsur kesalahan  khususnya kelalaian 

sebagaimana terdapat dalam Pasal 1366 KUHPerdata; 

c) Tanggung jawab mutlak (tanpa kesalahan) sebagaimana terdapat dalam 

Pasal 1367 KUHPerdata. 

                                                             
8 Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Cetakan 1, Grahamedia Press, Jakarta, 

2013, Pasal 1365. 
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 Istilah perbuatan melawan hukum ( onrechtmatig daad ) sebelum tahun 

1919 oleh Hoge Raad diartikan secara sempit, yakni tiap perbuatan yang 

bertentangan dengan hak orang lain yang timbul karena undang-undang atau 

tiap perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri yang 

timbul karena undang-undang. Pengertian perbuatan melawan hukum menjadi 

lebih luas dengan adanya keputusan Hoge Raad tanggal 31 Januari 1919 

dalam perkara Lindebaum  lawan Cohen. Hoge Raad telah memberikan 

pertimbangan antara lain sebagai berikut: 

“Bahwa dengan perbuatan melawan hukum (onrechmatige daad) 

diartikan suatu perbuatan atau kealpaan, yang atau bertentangan dengan 

hak orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku 

atau bertentangan, baik dengan kesusilaan baik, pergaulan hidup 

terhadap orang lain atau benda, sedangkan siapa karena salahnya sebagai 

akibat dari perbuatannya itu telah mendatangkan kerugian pada orang 

lain, berkewajiban membayar ganti kerugian”. 

 Dengan meninjau perumusan luas dari onrechmatige daad, maka yang 

termasuk perbuatan melawan hukum adalah setiap tindakan: 

a) Bertentangan dengan hak orang lain; 

b) Bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri; 

c) Bertentangan dengan kesusilaan baik; 

d) Bertentangan dengan keharusan yang harus diindahkan dalam 

pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau benda.
9
 

Tanggungjawab atas perbuatan melawan hukum diatas merupakan   

tanggungjawab perbuatan melawan hukum secara langsung, adapun selain 

tanggung jawab perbuatan melawan hukum secara langsung dikenal juga 

tanggung jawab perbuatan melawan hukum secara tidak langsung menurut 

                                                             
              9 http://www.ilhamarisaputra.com/?p=126, diakses, tanggal 07 oktober 2015. 
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Pasal 1367 KUHPerdata, yaitu seseorang tidak hanya bertanggungjawab untuk 

kerugian yang di sebabkan karena perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk 

kerugian yang disebabkan karena perbuatan orang-orang yang menjadi 

tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada dibawah 

pengawasannya.  

Lalu teori pertanggungjawaban perdata dalam penelitian ini digunakan 

oleh penulis untuk mengetahui akibat hukum perusahaan maskapai 

penerbangan komersil yang diputuskan pailit berdasarkan perkara No. 77/ 

Pailit/ 2012/ PN. Niaga, JKT-PST. 

2) Teori Perlindungan Hukum 

         Teori perlindungan hukum merupakan salah satu teori yang sangat penting 

untuk dikaji, karena focus kajian teori ini pada perlindungan hukum yang 

diberikan kepada masyarakat. Masyarakat yang didasarkan pada teori ini, 

yaitu masyarakat yang berada pada posisi lemah, baik secara ekonomis 

maupun lemah secara yuridis.
10

  

        Menurut Fizgerald, Teori perlindungan hukum Salmond bahwa hukum 

bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan 

dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan 

terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi 

berbagai kepentingan di lain pihak.
11

 

        Menurut Satjipto Raharjo, 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.
12

 Pemberlakuan dan penegakan 

aturan hukum formal, hendaknya memperhatikan nilai-nilai hukum yang 

                                                             
10 Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum Penelitian Tesis Dan 

Disertasi, Cetakan II, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, h. 259. 

 

11 Sajipto Raharjo, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, h. 53. 

 

12 Ibid, h. 54. 
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hidup dalam masyarakat, sehingga tercipta keselarasan, kerukunan, dan 

kedamaian.  

   Sementara itu, pengertian hukum dapat dikaji dari norma yang tercantum 

dalam undang-undang dan norma hukum yang hidup dan berkembang dalam 

masyarakat.  

   Sajian di atas, hanya baru menyajikan tentang konsep perlindungan dan 

hukum, sementara itu, konsep tentang teori perlindungan hukum tidak tampak 

dalam definisi di atas. Oleh karena itu, berikut ini disajikan definisi teori 

perlindungan hukum. Teori perlindungan hukum merupakan: “Teori yang 

mengkaji dan menganalisis tentang wujud atau bentuk atau tujuan 

perlindungan, subjek hukum yang dilindungi serta objek perlindungan yang 

diberikan oleh hukum kepada subjeknya”. 

Unsur-unsur yang tercantum dalam definisi teori perlindungan hukum, 

meliputi: 

a) Adanya wujud atau bentuk perlindungan atau tujuan perlindungan. 

b) Subjek hukum; dan 

c) Objek perlindungan hukum.
13

           

       Secara teoritis, bentuk perlindungan hukum dibagi menjadi 2 bentuk, 

yaitu:  Perlindungan yang bersifat preventif; dan Perlindungan represif. 

       Perlindungan hukum yang preventif merupakan perlindungan hukum 

yang sifatnya pencegahan. Perlindungan memberikan kesempatan kepada 

rakyat untuk mengajukan keberatan (inspraak) atas pendapatnya sebelum 

suatu keputusan pemerintahan mendapat bentuk yang definitif. Sehingga, 

perlindungan hukum ini bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa dan 

sangat besar artinya bagi tindak pemerintah yang didasarkan pada kebebasan 

bertindak. Dan dengan adanya perlindungan hukum yang preventif ini 

                                                             
                 13 Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, Op.Cit., h. 263. 
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mendorong pemerintah untuk berhati-hati dalam mengambil keputusan yang 

berkaitan dengan asas fries ermessen, dan rakyat dapat mengajukan keberatan 

atau dimintai pendapatnya mengenai rencana keputusan tersebut.
14

 

     Perlindungan hukum yang represif berfungsi untuk menyelesaikan apabila 

terjadi sengketa. Indonesia dewasa ini terdapat berbagai badan yang secara 

parsial menangani perlindungan hukum bagi rakyat, yang dikelompokkan 

menjadi 2 badan, yaitu: Pengadilan dalam lingkup Peradilan Umum, dan 

Instansi Pemerintah yang merupakan lembaga banding administrasi.  Lalu 

teori perlindungan hukum dalam penelitian ini digunakan oleh penulis untuk 

mengetahui bagaimana bentuk perlindungan hukum yang dapat dilakukan 

terhadap perusahaan maskapai penerbangan komersil yang ditetapkan pailit 

berdasarkan Putusan No. 77/ Pailit/ 2012/ PN. Niaga, JKT-PST.  

b. Kerangka Konseptual  

          Kerangka Koseptual adalah penggambaran antara konsep-konsep 

khusus yang merupakan kumpulan dalam arti yang berkaitan, dengan istilah 

yang akan di teliti dan/atau di uraikan dalam sebuah penelitian.
15

 Untuk 

memberikan arah atau pedoman yang jelas dalam penelitian ini, maka penulis 

memberikan definisi–definisi terhadap istilah-istilah yang digunakan, yakni 

sebagai berikut : 

1) Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang 

pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah 

pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang- Undang 

ini.
16

 

                                                             
                14 Ibid, h. 264. 

 

              15  Ali Zainuddin, Metode Penelitian Hukum, Cetakan III, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, h. 96.   

 

              16 Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan 

dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Pasal 1 Ayat 1. 
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2) Penerbangan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pemanfaatan 

wilayah udara, pesawat udara, Bandar udara, angkutan udara, navigasi 

penerbangan, kesalamatan dan keamanan, lingkungan hidup, serta fasilitas 

penunjang dan fasilitas umum lainnya.
17

 

3) 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.
18

 

4) Akibat Hukum adalah akibat yang timbul dari hubungan hukum.
19

 

I. 6. Metode Penelitian 

a. Jenis Penelitian 

           Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis 

normatif. Tipe penelitian yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan  

berdasarkan  dengan cara menelaah teori-teori, konsep- konsep, asas-asas   

hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian 

ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan 

mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan serta dokumen lain yang 

berhubungan dengan penelitian ini. 

b. Pendekatan Masalah                   

         Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan 

pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek 

mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya.                 

                                                             
     17 Indonesia, Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan, 

Pasal 1 Ayat 1. 

 

     18 Sajipto Raharjo, Loc.Cit. 

 

19 Sudarsono, Kamus Hukum, Cetakan VI, Rineka Cipta, Jakarta, 2012. 
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1) Pendekatan perundang-undangan: Pendekatan undang-undang 

dilakukan dengan menelaah undang- undang dan regulasi yang 

bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. 

a) Undang- Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan 

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. 

b) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan. 

c) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. 

d) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar 

Perusahaan. 

e) Kitab Undang- Undang Hukum Perdata ( Burgerlijk Wetboek ). 

2) Pendekatan Konseptual: Pada penelitian ini penulis menemukan 

beberapa definisi-definisi berdasarkan undang-undang dan pendapat para 

ahli yang berkaitan dengan judul skripsi ini. 

c. Sumber Data       

         Mengenai sumber data yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah 

data sekunder. Menurut kekuatan mengikatnya, data sekunder terdiri dari sumber 

bahan hukum, yaitu:                                                               

1) Sumber Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat atau 

yang membuat setiap orang taat pada hukum seperti peraturan perundang-

undangan, dan putusan hakim. Bahan hukum primer yang penulis gunakan di 

dalam penulisan skripsi ini yakni: UU No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan 

Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, UU No. 40 Tahun 2007 

Tentang Perseroan Terbatas, UU No. 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan, 

UU No. 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan, Kitab Undang-

undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), dan Putusan No. 

77/Pailit/2012/PN.Niaga, JKT-PST. 
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2) Sumber Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang tidak 

mengikat tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang merupakan 

hasil olahan pendapat atau pikiran para pakar atau ahli yang  mempelajari 

suatu bidang tertentu secara khusus yang akan memberikan petunjuk ke mana 

peneliti akan mengarah dan bahan hukum sekunder dalam penelitian ini 

adalah buku teks, pendapat para pakar, jurnal hukum, internet, makalah serta 

bahan tertulis lainnya. 

3) Sumber Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang mendukung  

bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan 

pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya. bahan hukum tersier 

yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah kamus hukum, serta 

Ensiklopedia yang berkaitan dengan bidang hukum. 

  d. Teknik Analisa Data  

       Teknis Analisa Data merupakan langkah-langkah yang berkaitan dengan 

pengolahan terhadap bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan untuk menjawab 

rumusan masalah yang dilakukan dengan cara analisis kualitatif. Sedangkan untuk 

menganalisa bahan hukum digunakan teknik penulisan Deskriptif Analisis, yaitu 

menjelaskan secara rinci dan sistematis terhadap pemecahan masalah. 

I. 7. Sistematika Penulisan 

BAB I  PENDAHULUAN 

Dalam bab I ini penulisan menguraikan mengenai latar   

belakang, perumusan masalah, ruang lingkup penulisan, 

tujuan dan manfaat penulisan, kerangka teori, kerangka 

konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan. 

BAB II TINJAUAN UMUM KEPAILITAN PADA 

PERUSAHAAN PENERBANGAN KOMERSIL  

    Dalam bab ini akan diuraikan mengenai unsur unsur 

Kepailitan, syarat-syarat kepailitan, akibat dijatuh  Pailit, tata 
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cara dan mekanisme pengajuan   permohonan Pailit, serta 

perusahaan penerbangan komersil. 

BAB III PUTUSAN PAILIT TERHADAP PERUSAHAAN 

PENERBANGAN KOMERSIL DALAM PERKARA NO. 

77/ PAILIT/ 2012/ PN. NIAGA, JKT-PST 

                        Dalam bab ini akan diuraikan kasus posisi, pertimbangan 

hukum, serta putusan hakim terkait ditetapkannya pailit 

terhadap perusahaan penerbangan komersil berdasarkan 

putusan No. 77/ Pailit/ 2012/ PN. NIAGA, JKT-PST. 

BAB IV ANALISA AKIBAT HUKUM TERHADAP PUTUSAN 

PAILIT PADA PERUSAHAAN PENERBANGAN 

KOMERSIL 

Bab ini menjelaskan tentang perlindungan hukum terhadap 

perusahaan maskapai penerbangan komersil yang ditetapkan 

pailit berdasarkan Putusan No. 77/ Pailit/ 2012/ PN. Niaga, 

JKT-PST dan akibat hukum perusahaan maskapai penerbangan 

komersil yang diputuskan pailit berdasarkan perkara No. 77/ 

Pailit/ 2012/ PN. Niaga, JKT-PST. 

BAB V PENUTUP 

 Bab ini terdiri dari  kesimpulan untuk menjawab perumusan 

masalah dan saran terhadap hasil penelitian. 
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