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SOALAN 

  

TUAN WILLIAM LEONG JEE KEEN [ SELAYANG ] minta MENTERI 

KEWANGAN menyatakan alasan-alasan kerana tidak membantu dalam 

penyusunan semula Malaysia Airlines dan langkah-langkah untuk 

membantu kakitangan yang akan kehilangan pekerjaan mereka, 

pembekal dan industri-industri sokongan. 
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JAWAPAN 

 

1. Tuan Yang Dipertua, selari dengan pelaksanaan Pelan Pemulihan 

Malaysian Airline System Bhd (MAS) yang bertujuan menstruktur semula 

dan memulihkan operasi syarikat penerbangan nasional, Malaysia 

Airlines Berhad (MAB) telah ditubuhkan pada 7 November 2014. 

Penubuhan MAB bertujuan untuk mengambil alih operasi, aset dan liabiliti 

syarikat MAS. MAB seterusnya diletakkan di bawah Malaysia Aviation 

Group Berhad (MAGB) yang dimiliki sepenuhnya oleh Khazanah Nasional 

Berhad (Khazanah). 

 

2. Memandangkan Kerajaan tidak mempunyai sebarang pegangan 

saham dalam MAGB dan MAB, sebarang cadangan pemulihan dan 

penstrukturan syarikat adalah tertakluk kepada pertimbangan dan 

kelulusan Lembaga Pengarah Khazanah, selaku pemegang saham 

tunggal syarikat. 

 
3. Sehingga kini, Khazanah telah menyuntik kira-kira RM28 bilion ke 

dalam syarikat penerbangan tersebut manakala jumlah liabiliti MAGB 

pada masa ini yang akan disusun semula adalah dianggarkan sebanyak 

RM16 bilion. 

 
4. Prestasi kewangan MAGB antara tahun 2015 hingga 2018 adalah 

seperti berikut:- 

  

Tahun Keuntungan/ (Kerugian) - RM 

2015 (1.1b) 

2016 (0.7b) 

2017 (1.2b) 

2018 (1.3 b) 

  

5. Setakat 31 Ogos 2020, jumlah kecairan yang dimiliki oleh Kumpulan 

MAGB adalah kira-kira RM366 juta selain kira-kira RM578 juta yang 

tersedia untuk digunakan daripada dana yang diperuntukkan oleh 

Khazanah. 
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6. Kesan COVID-19 terhadap industri penerbangan secara global 

adalah amat buruk dan Malaysia Airlines tidak terkecuali daripada 

menerima impak daripada penularan pandemik ini. Malaysia Airlines kini 

beroperasi dengan kira-kira 75% daripada pesawatnya tidak dapat 

diterbangkan akibat sekatan perjalanan, dan turut menyaksikan kapasiti 

dan pendapatannya terjejas. 

 
7. Bagi mengatasi masalah kewangan MAGB dan MAB, Kerajaan 

akan mengadakan rundingan lanjut dengan pihak Khazanah bagi 

mengenal pasti hala tuju syarikat khususnya dalam memperkukuhkan 

kedudukan kewangannya dan mengenal pasti penyelesaian strategik 

yang terbaik bagi kumpulan penerbangan tersebut. 

 
8. Dalam masa yang sama, pihak pengurusan Khazanah juga akan 

melaksanakan usaha terbaik bagi memastikan kebajikan kakitangan 

kumpulan MAGB terpelihara termasuk, sekiranya perlu, bayaran 

pampasan yang setimpal yang mematuhi undang-undang pekerjaan. 

 
9. Untuk makluman, Kerajaan komited untuk membantu semua pihak 

yang terjejas dengan penularan wabak COVID-19. Oleh itu, Kerajaan 

melalui Skim Jaminan Prihatin Danajamin (SJPD) dan Skim Jaminan 

Pembiayaan Perniagaan (SJPP) menyediakan program pembiayaan 

dengan jaminan sehingga 80% ke atas pembiayaan bagi modal kerja 

syarikat. Namun demikian, kemudahan jaminan ini disediakan untuk 

manfaat kepada semua syarikat yang beroperasi di Malaysia dalam 

semua sektor termasuk sektor penerbangan, pembekal dan industri-

industri sokongan tertakluk kepada syarat-syarat kelayakan yang telah 

ditetapkan. 

 


