MENTERI NEGARA
BADAN USAHAMILIK NEGARA

Yth. 1. Para Anggota Direksi BUMN;
2. Para Anggota Dewan Komisaris;
3. Para Anggota Dewan Pengawas BUMN;

Jakarta, 09 Desember 2008

1-

Tempat.

SURAT EDARAN
Nomor : SE- 19 /MBU/2008
Bahwa bantuan jasa pengacara bagi anggota Direksi dan peJ'abat BUNiN
dalam Surat Edara yang diatur
n Menteri Negara BUMN Nomor SE-04/MBU/2005 tan al 8 September
2005, perlu
urnakan
gg
p ggdisem
pat lebih
memenuhisehin
prinsip ada
keadilan
( fairness) ba gi
anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas, yang menghadapi permasalahan
hukum.
Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan rinsi ert
(responsibilitas)
serta
asas p p p anggun^awaban
praduga
tak bersalah
(presumption of innocence bantuan
kantor
) Dewan
jasa
pengacara/konsultan hukum bagi anggota Direksi,
Komisaris dan D
Pengawas ditetapkan sebagai berikut : ewan
1. BUMN wajib memberikan fasilitas bantuan hukum ke ada an
Komisaris dan D p ggota Direksi, Dewan
ewan Pengawas dalam hal terj adi tindakan/perbuatan untuk dan atas
nama jabatannya tersebut yang berkaitan dengan maksud dan tu'uan serta

p

erusahaan. J kegiatan usaha

2. Anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pen awas Yan
fasilitas ban g g akan menggunakan
tuan hukum, waj ib membuat Surat Pernyataan di atas materai cuku p yang

menerangkanposisi yang bersangkutan dalam perkara tersebut.

3. Fasilitas bantuan hukum seba g
aimana
dimaksu
d pads
angka 1, diberikan dalam bentuk
pembiayaan jasa kantor pengacara/konsultan hukum
meli uti
proses
yang
pemeriksaan

sebagai saksi, tersangka, dan terdakwa di lembaga peradilan.

4. Fasilitas bantuan hukum sebagaimana dimaksud ada an ka 1

ketentuan se p g diberikan dengan
bagai berikut :

a. Kantor
pengacara/konsultan han
hukum yang
dibebankan embia
a
erusahaan
pdapat
y annya
kepada
p ya untuk satu kantor pengacara dan/atau satu kantor konsultan hukum
untuk satu kasus tertentu; .
b. Penunjukan kantor pengacara/konsultan hukum di lakukan oleh Perusahaan sesuai
dengan ketentuan pengacaan barang dan jasa berlaku ba i
Perusahaan• yang gmasing-masing
C. Biaya kantor pengacara/konsultan hukum yang ditanggung oleh Perus ahaan adalah
bia ya-bia ya yang resmi dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.
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-25. Dalam hal yang bersangkutan dinyatakan bersalah dan dihukum olehpengadilan
dengan
putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka biaya pen g acara/konsultan
hokum balk yang telah dikeluar kan maupun yang belum dibayar oleh perusahaan menjadi
beban yang bersangkutan.
6. Dalam hal yang bersangkutan diputus bebas/diny
atakan
tidakoleh
ber
salah
pengadilan
dengan keputusan yang telah mempunyai kekuatan hukum teta
maka
biaya
p^
kantor
pengacara/konsultan hukum menjadi beban perusahaan.
7. Biaya kantor pengacara/konsultan hukum, diberikan den
an memperhatikan
rin ' g
p sip
prinsip kewaj aran, transparansi, dan akuntanbilitas sesuai dengan ketentuan yang berl aku,
serta memperhatikan kemampuan keuangan perusahaan.

8. Selama permasalah hukum belum mempunyai kekuatan hukum teta
maka
san
p,
tunan
puma jabatan bagi anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pen g belum
diba
arkan
d gBUMN
'
Y alam
rekening dan
khusus dimasukkan
yang diadakan oleh Direksi

sebagai jaminan atas biaya perkara yang dikeluarkan perusahaan.
9. Dalam hal anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pen awas menggunakan
acara/k
g ertama, bandin
pen
g onsultan hukum
atas pilihannya sendiri balk pada tingkat
kasasip maupun
auan hokum
k p tidak
g'
embali, maka biayaenin
pengacara/konsultan
ditanggung/diganti oleh perusahaan.
10. Anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewang
Pen
awas dalam
pen
yang
ggunaan
kantor pengacara/konsultan hukum dibiayai oleh Perusahaan maka yang bersan gkutan
wa ib membuat pemyataan akan mengganti/mengembalikan biaya yang telah dikeluarkan
oleh Perusahaan apabila yang bersangkutan dinyatakan bersalah oleh en adilan den
putusan
telah
mempun
p g gan
yang yai kekuatan
hukum
tetap.
11. Perusahaan tidak menanggung biaya pengacara/konsultan hukum dalam hal an ggota
Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas menjadi saksi, tersang
ka atau
terd
akwa

karena proses pidana yang dilaporkan oleh BUMN yang bersan tan Negara (Negara

sebagai Badan Hukum atau
Lembaga)^
Negara atau Lemba
a Pemerintah
atau ih
tert
g
p
ak
entu yang ditetapkan oleh Menteri Negara BUMN.

12. Dalam
hal kasus Perdata atau
Tata Usaha
bia ag
erkaraoleh
ditan un
erusah
Y
p Negara,
gg
p aan sepanjang :
a. Pengacara/konsultan hukum yang dapat dibebankan pembia aann a ke ada
Perusahaan
han dan/atau
a untuk
y y hukum
p
y atu kantor pengacara
satu kantors
konsultan

untuk satu kasus tertentu;

b. Penunjukan
pengacara/konsultan
hukum dilakuka
. nkantor
oleh
Perusahaan
sesuai
dengan ketentuan pengacaan barang dan jasa yang berlaku ba i masin -masin
Perusahaan' g g g
c. Biaya pengacara/konsultan hukum yang ditanggung oleh Perusahaan adalah bia biaya yang resmi
dan da
at di
ertan un ' ya
p p gg ^awabkan
secara
hokum;

. d.Anggota.../3
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-3d. Anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pen g
awa
s digugat karena

permasalahan hukum yang timbul 'dalam rangka pelaksanaan togas Perusah aan sesuai
denganketentuan yang berlaku;
e. Penggugat atau Tergugat adalah pihak selain BUMN
bersan
yang
gkutan, Negara
(Negara sebagai Badan Hukum atau Lembaga Ne ara atau Lemba a P
atau
ihak
tertentu
g g emerintah),
p yang
ditetapkan
oleh RUPS/Menteri.

13. Anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan P engawas yang diperkarakan, dilarang
terlibat dalam pengambilan
mengenai penun'ukan kantor enga
hukum
Jkeputusan
p cara/konsultan
14. Ketentuan mengenai fasilitas bantuan hukum tersebut
adadl
an atas,
a 1-13 ' mutatisp gk
mutandis berlaku pula terhadap mantan Anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan
Pengawas.

15. Direksi agar mengatur ketentuan mengenai fasilitas bantuan hukum kepada karyawan
dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku dalam surat edaran mi.

16. Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas dalam elaksanaan '
hams memper p Surat Edaran lIli
hatikan prinsip-prinsip kewajaran, transparansi, dan akuntanbilitas.
17. Menteri Negara BUMN dapat menetapkan kebi'akan lain
Pen
acara/konsultan
J mengenai
g ukum
sepanjang diperlukanh
dalam
rangka meninJasa
atkan
akuntabilitas
dalam
^
pembinaan, pengawasan dan pengelolaan BUMN.
Demikian kami sampaikan untuk dilaksanakan dengan
sebaikk-baiknya.
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SOFYAN A. DJALIL
Tembusan Yth. :
1. Presiden RI;
2. Wakil Presiden RI;
3. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
4. Menteri Keuangan;
5. Para Pejabat Eselon I, II dan III di lingkungan Kementerian Ne ara BU MN.
MN.

