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SURAT EDARAN
NOMOR 2 TAHUN 1959
Dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi acap kali ternyata baik. dalam perkara pidana maupun
dalam perkara perdata surat kuasa yang diberikan oleh yang berkepentingan tidak memenuhi
syarat-syarat.
Berdasarkan Pasal 7 ayat Undang-undang No. 20 tahun 1947 (untuk daerah Jawa dan Madura),
Pasal 199 ayat 1 Rechstraglement Buitengewesten (untuk daerah luar Jawa dan Madura) dan
Pasal 7 Undang-undang Darurat 1951 No. 1 (untuk seluruh Indonesia) permohonan banding
dapat diajukan oleh pihak-pihak yang berperkara dalam perkara perdata, oleh terdakwa dalam
perkara pidana atau oleh seorang wakil yang dengan sengaja, jadi secara khusus, diberi kuasa
untuk memajukan permohonan tersebut; begitu pun mengenai permohonan kasasi, Pasal-pasal
113 ayat 1 dan 122 ayat 1 Undang-undang Mahkamah Agung Indonesia akan tetapi adakalanya
pembuatan surat kuasa itu bersifat umum, yakni dengan banyak menggunakan kata-kata yang
kurang lebih berbunyi sebagai berikut: "Memberi kuasa kepada X untuk mewakili A
menghadap, di semua sidang-sidang pengadilan, menggunakan perlawanan, memajukan
permohonan banding dan permohonan kasasi dan sebagainya". Ini tidak diperkenankan.
Seharusnya dalam surat kuasa yang menurut kehendak Pembuat Undang-undang harus
bersifat khusus itu dicantumkan bahwa surat kuasa itu hanya akan dipergunakan:
a.
dalam perkara perdata antara misalnya A sebagai Penggugat dan B sebagai Tergugat
mengenai misalnya soal warisan atau hutang piutang tertentu, jadi pada pokoknya secara
singkat harus disebut dengan konkrit yang menjadi perselisihan atau persengketaan
antara dua belah pihak yang berperkara; di mana diinginkan dengan penambahan bahwa
kuasa tersebut dalam perkara tertentu ini dapat memajukan permohonan banding dan
kasasi;

b.

dalam perkara idanan dengan menyebut Pasal-pasal KUHP yang disangkakan atau
dituduhkan kepada Terdakwa yang ditunjuk dengan lengkap.
Hendaknya oleh Saudara surat-surat kuasa yang tidak memenuhi syarat-syarat sebagai yang
dimaksud di atas ini seketika dikembalikan untuk diperbaiki seperlunya sebagai ditunjuk di
atas.
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