
B A B  V 
P E N O T U F

pebagai penutup dalam uraian peraberian kuasa ini ada 2 

hal vaitu : A. Kesimpulan.
B. Saran.

uhtuk jelasnya akan diuraikan satu persatu 

Aj, Kesimpulan.
1. Peraberian kuasa itu adalah suatu persetujuan yaitu ba

gian dari buku ketiga BW tentang perikatan.
2. Di dalara peraberian kuasa itu ada 2 pihak yang pemberi 

dan penerima kuasa.
3. Perbuatan si penerima kuasa adalah atas namanya untuk 

menyelenggaraknn sesuatu unisan yang mungkin ;
a. Si penerima kuasa tidak raenyebut nama si pemberi ku

asa.
b. Si penerima kuasa mempermaklumkan nama si pemberi 

kuasa.
4. Obyek dari pemberian kuasa ini ialah Buku ke III BW In

donesia khususnya pemberian kuasa.
5. Metode yaiig dipergunakan adalah metode induktif dan me- 

tode deduktif.
6. Pemberian kuasa itu bersifat :

a. Obligatoir.
b. Consensueel.
c. Timbal-balik.
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7. Bentuk pemberian kuasa. itu secara tertulis dan secara li
san.

3. Pemberian kuasa itu dapat dilakukan secara umum dan khu
sus.

9. Hak-hak dari si kuasa :
a). Hak untuk menahan segala apa kepunyaan si pemberi ku

asa yang borada di tangannya, sekian lamanya, hingga 
kepadanya telah dibayar lunas segala apa yang ditun- 
tutnya sebagai akibat pemberian kuasa itu.

b). Berhak atas upah sekalipun urusannya itu tidak berha- 
sil, asalkan oleh si kuasa kuasanya telah dilaksana
kan dengan baik dan sejak 3&nula telah dijanjikan a- 
da upah.

ID. Kewajiban-kcwajiban si kuasa.
a). Menanggung sogala biaya, kerugian dan bunga yang se- 

kiranya dapat timbul karena tidak dilaksanakan kuasa 
itu.

b). Menyelesaikan urusan yang telah raulai dikerjakannya 
pada waktu si peraberi kuasa meninggal, jika tidak se- 
gera menyelesaikannya dapat timbul seguatu kerugian.

c). Memberikan laporon tentang apa yang telah diperbuat- 
nya dan memberikan perhitungan kepada si peraberi ku
asa.

d). Bertanggung jawab untuk orang yang telah ditunjuk o- 
lehnya sebagai penggantinya.

e). Merabayar bunga atas uang-uang pokok yang dipakainya
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guna koperluannya sendiri dalam raelaksanakan kuasa itu.
11* Hak-hak si pemberi kuasa.

a). Menegor penerima kuasa bila lalai dalam tugasnya.
b). Minta ganti kcrugian bila kelalaian penerima kuasa itu 

menimbulkan kerugian kepada pemberi kuasa.
c). Meminta pertanggungan jawab pada penerima kuasa.

12* Kewajiban-kewajiban si pemberi kuasa.
a). Memenuhi perikatan-perikatan yang diperbuat oleh si ku

asa menurut kekuasaan yang ia telah berikan kepadanya.
b). Mengerabalikan kepada si kuasa porsekot-porsekot dan tiia- 

ya-biaya yang telah dikoluarkan untuk melaksanakan kua
sanya, dan membaynr upah bila tolah dijanjikan.

c). Membayar ganti rugi kopada si kuasa tentang kerugian-ke- 
rugian yang didorita sewaktu raenjalankan kuasanya.

13. Carn-cara berakhirnya pemberian kuasa :
a). Dengan ditariknya kembali kuasanya oleh pemberi kuasa.
b), Dengan pemberitahuan penghontian kuasanya oleh si kuasa 

kepada si pemberi kuasa.
c). Dengan pengangkatan seorang kuasa baru.
d). Kematian salah 3atu pihak.

14. Bentuk pemberian kuasa dalam praktek ada 2 macam, yaitu :
a). Dengan akte Umum.
b). Di bawah tangan.

15. Cara memberikan kuasa di dopan persidangan ada 2 cara :
1. Diberikan $ecara lisan yang dibagi atas :

a). Sebclum perkara diajukan ke Pengadilan Negeri.
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b), Pada waktu persidangan berlangsung.
2. Diberikan socara tertulis yang dibagi atas :

a), Sebelum perkara diajukan ke Pengadilan Negeri,
b), Sesudah perkara diajukan ke Pengadilan Negeri.

16. Di beberapa daerah di Indonesia pemberian kuasa dalaia hu
kura adat adalah merupakan tanda yang kelihatan, sedangkan 
di daerah lain pemberian kuasa itu hanya dilakukan secara 
lisan tanpa ada tanda yang kelihatan.

B. S A R A N.

1. Di dalam pembentxxkan hukum nasional yang akan datang, se- 
baiknya untuk masalah pemberian kuasa ini merapergunakan 
hukura yang sesuai dengan keadaan masyarakat Indonesia.

2. Pemberian kuasa itu sebaiknya dibuat secara tertulis un
tuk menghilangkan hal-hal yang negatif.

3. Sebaiknya pemberian kuasa itu diberikan kepada orang yang 
lahli dan berpcngalaraan dalam bidang hukum, terutaraa dide
pan persidangan karena hal ini akan mempermudah pemeriksa- 
on dan penyelesaiannyai1

4. Karena kita masih banyak menggunakan hukum-hukum yang ber- 
asal dari hukum orang asing, maka dalam pcmbentukan hukum 
nasional, agar hukum-hukum asing itu dibuat menjadi suatu 
pedomannya saja*-
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