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dan
Ketua Pengadilan tinggi
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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 syaratsyarat.
Berdasarkan pasal 7 ayat (…
.) undang-undang No. 20 tahun
1947 9untuk daerah Jawa dan Madura). Pasal 199 ayat (1)
Rechtssraglement Buitengewesten (untuk daerah luar Jawa dan
Madura) dan pasal 7 Undang-undang darurat 1951 No.1

(untuk

seluruh Indonesia) permohonan banding dapat diajukan oleh pihahpihak 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 :
begitupun 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 hanya menggunakan kata-kata yang kurang lebih berbunyi
sebagai berikut : “
Memberi kuasa kepada X untuk mewakili A
menghadap

di

semua

sidang-sidang

pengadilan,

mengadakan

perlawanan, memajukan permohonan banding dan 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 B
sebagai tergugat mengenai misalnya soal warisan atau hutangpiutang tertentu, jadi pokoknya seara singkat harus dissebut dngan
kongrit yangmenjadi perselisihan atau persengketaan antara dua
belah pihak yang berperkara ; dimana diinginkan dengan
penambahan bahwa kuasa tersebut dalam perkara tertentu ini
dapat memajukan permohonan banding dan kasasi;
b. Dalam perkara pidan dengan menyebut pasal-pasal K. U. H. P.
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.
MAHKAMAH AGUNG,
Ketua
ttd.
(Mr. Wirjono Prodjodikoro)
Atas Perintah Majelis :
Panitera Pengganti 1. b.
ttd.
(J. Tamara)
Catatan : Surat Edaran ini dicabut dengan Surat Edaran No. 01/1971.

