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KATA PKNGANTAR

Ataa rakhnat Tuhan Yang Malia Esa, sampailah penulie pa- 
da penyusunan skripsi ini sekalipun mengalami kesulitan-kesu- 
liton. Nainun bcrkat bimbingan dari Ba pale Perabinbing sorta ke- 
tckunon dari penulie sendiri, akhimya tugas inipun dapat di- 
aolcsaikan.

Sudah merupakan kewajiban bagi sotiap raohasiswa tingfcat 
terakhir, untuk racnyusun suatu skripsi, di dalan hal dia no- 
nyelesaikan studinya* Skripsi itulah yang harus dipertahankan- 
nya untuk menggondol atau raencapai gelar ke s arj anaannya.

Di dalara hal ini penulia merailih judul "Masalah Pen - 
berian kuasa (laatgeving), aebab hal pemberian kuaaa ini sa- 
ngat lazia aekali terjadi di dalara masyarakat untuk mengurusi 
kepentingan aeaoorang yang dapat dilakukan dongan mcwakilkan 
kepada orang lain dengan car a pemberian 3urat kuasa*

Maka dengan ini penulis ucapkan terima kasih yang sebo- 
aa r-beaarnya kepada Bapak R. Soetojo Prawirohamidjojo, SH be- 
serta Ibu Marthalena Pohan, SH aelaku peabimbing penulis, yang 
tidak mengenal susah payah untuk meaberikan bimbingan pada pe
nulis dalon menyusun skripsi ini.

Terima kasih pula penulis ucapkan kepada Ibu Dekan,Ba- 
pak-bapak Dosen, Ibu-ibu Dosen yang telah aeiaberikan ilnuaya 
kepada penulis,

Akhirnya terima kasih penulis haturkan kepada Staff Per- 
pustakaan Univeraitaa Airlangga, handai taulan yang telah mea- 
berikan fasilitas, saran serta bantuan materiil aaupun spiri-
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tuil sehingga dapat aelesai skripsi ini*
Sudah tentu skripsi ini jauh dari yang diharapkan oleh 

khalayak raraai terlebih-lebih para sarjana, untuk itu penulia 
harapkan kritik-kritik dan saran-saran dari siapa saja, untuk 
penambahan ilrau bagi penulis,

Mudah-mudahan skripsi ini ada nanfaatnya bagi mahasis- 
wa khusuanya dan aasyarakat Indonesia pada uraumnya.

Surabaya, 14 Februari 1975.
Penyusun,

(B» S. SaaosirL-

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi MASALAH PEMBERIAN KUASA (LASTGEVING) BANGUN SIDARI SAMOSIR



D A F T A R  I S I
Hal am an

KATA PENGANTAR.......................... ....... i
D A F T A R  I S I ...............................  iii

B A B  I s P . E N D A H U L U A N ............ . 1
A. Pengertian pemberian kuasa dan tujuannya 1

B. Obyek dan methodologi................ 8

Cf Sistimatika Penyusunan.............  10

B A B  II : MASALAH PEMBERIAN KUASA...............  12
A« Sifat dari pemberian kuasa.......... 12
B, Bentuk-bentuk dari pemberian kuasa • * 14
C, Cora-cara pemberian kuasa...........  17
D, Hak-hak dan kewajiban-kcwajiban si kuasa 20
E* Hak-hak dan kewajiban-kewajiban si pembe

ri kuasa.......................... 24
F* Macam-macara cara berakhirnya pemberian -

kuasa ...........................  25
B A B III ; SEEDIKIT URAIAN TENTANG PEMBERIAN KUASA DJU

LAM PRAKTEK.......................... 29
B A B  IV : SEDIKIT URAIAN PEMBERIAN KUASA DAL AM HUKUM

ADAT................................. 44
B A B  V t P E N U T U P  ........................  53

A* Kesirapulan........................  53
B, S a r a n ...........♦ « 56

L I T E R A T U R ...............................  57

iii

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi MASALAH PEMBERIAN KUASA (LASTGEVING) BANGUN SIDARI SAMOSIR



1

B A B I 

P E N D A H U L U A N ,

A* Pengertian pemberian kuasa dan tujuannya.

Adalah sudah menjadi sifat dari pada manusia untuk hi- 
dup bersama-sana manusia lainnya* Manusia tidak dapat kita pi- 
kirkan sebagai suatu raakhluk yang hidup sendirian, melainkan 
manusia dalam hidupnya itu selalu momerlukan pergaulan dengan 
manusia lainnya* Manusia yang satu dibantu oleh manusia yang 
lain dan dcmikian 3ebaliknya. Kebutuhan-kebutuhan manusia itu 
ada yang bersifat kerokhanian misalnya cinta dan ada yang ber- 
sifat kejasraanian raisalnya makanan, pakaian dan sebagainya. 
Oleh karena itu manusia adalah raakhluk sosial, makhluk yang - 
selalu hidup bermasyarakat.

Kebutuhan-kebutuhan manusia itu semakin maju seraakin 
banyak, terlebih-lebih di zaman atom ini di mana pcrkembangan 
tekhnologi begitu pesatnya seolah-olah tidak ada waktu untuk 
istirahat bagi mereka yang ingin raaju. Kebutuhan manusia yang 
seroa komplex ini dan ingin segera terponuhi daium waktu sing- 
kat atau dalcm waktu yang bersamaan, aengakibatkan seseorang 
itu ainta bantuan kepada orang lain untuk raenyelosaikannya.

Salah ijatu cara untuk itu ialah dengan jalan member! 
kuasa kepada orang yang mau mcnerimanya.

Sebelum kita raengctahui seluk-beluk dari pemborian ku
asa itu, yang mana nantinya akan kita balias lobih mendct'ul 
dalam bab-bab borikutnya, maka sekarang perlu kita ketahui du-
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lu apa yang dimaksudkan dorigan pemberian kuasa itu.
Pasal 1792 BW memberi runusan sebagai borikut :

"Pemberian kuasa adalah suatu persetujuan dengan niana seo- 
rang memborikan kekuasaan kepada aoorang lain, yang meno- 
riaanya, untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan.n 

Dari bunyi pasal torsobut di atas dapat kita artikan 
bahwa pemberian kuasa itu adalah suatu persetujuan antara dua 
pihak, di mana pihak pertama sebagai pemberi kuasa dan pihak 
kedua penerima kuasa* Dengan adanya pemberian kuasa itu mak& 
si penerima kuasa dapat melaksanakan dan raenyelesaikan segala 
so3uatunya untuk kopontingan si pemberi kuasa. Tetapi jangaa 
lupa si pemberi maupun si penerima kuasa adalah anggota nuisya- 
rakat, jadi dal am hal dia melaksanakan tugas-tugasnya harus mem- 
porhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat itu artinya 
janganlah dia morugikan kopada anggota masyarakat.

Dengan a danya pemberian kuasa itu, timbullah hak-hak 
dan kewajiban-kewajiban si pemberi dan si penerima kuasa yang 
mana akan kita bahas nanti dalam bab berikutnya*

Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana sa- 
tu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang a- 
tau lebih. Persetujuan di dalam pemberian kuasa itu bahwa kedua 
belah pihak telah aaraa-sana setuju untuk melaksanakan apa ioi 
dari kuasa itu,

Pemberi dan penerima kuasa dengan demikian mengikatkan 
diri dan bertanggung jawab atasnya.

Di dalam pasal 1314 Btf dikatakan bahwa suatu persetujuan
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dibuat dengan cunui-curaa atau bebas. Suatu persetujuan dongan 
cuoa-curaa adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang sa- 
tu raemberikan suatu keuntungan kepada pihak yang lain, tanpa 
racnerima suatu manfaat bagi dirinya sendiri. Sedangkan suatu 
persetujuan atas beban, adalah suatu persetujuan yang raewa- 
jibkan raasing-masing pihak meniberikan seGuatu, berbuat sesua- 
tu atau tidak berbuat sesuatu.

Syarat-syarat apa yang diperlukan untuk syahnya peree- 
tujuan itu ?
Menurut pasal 1320 BW untuk syahnya sesuatu persetujuan di
perlukan 4 syarat yaitu :

1. Sepakat mereka yang aengikatkan dirinya.
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
3* Suatu hal tertentu.
4. Suatu 3ebab yang halal*
Sepakat mereka yang raengikatkan dirinya.
Di dalam pemberian kuasa sepakat kedua belah pihak an- 

tar  a pmberi kuasa dan peneriaa kua3a harua ada. Kalau di da
lam ponberian kuasa itu sana sekali tidak ada kata sepakat, 
maka pemberian kuasa itu sama sekali tidak ada kata sepakat, 
raaka pemberian kuasa itu tak dapat dilaksanakan dan dianggap 
tidak ada* Tetapi jikalau raufakat itu disebabkan paksaan,ke- 
khilafan atau penipuan tidak batal dengan 3endirinya,melain- 
kan dapat diraintakan pembatalannya oleh salah satu pihak,

Kecakapan untuk raerabuat suatu perikatan,
Kedua belah pihak harus cakap raengadakan perjanjian.
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Pada azasnya setiap orang cakap untuk bertindak, jika ia oleh 
undang-undang tidak dinyatakan tidak cakap (pasal 1329 BW). 
Orang-orang yang tak cakap membuat persetujuan disebutkan da- 
lara pasal 1330 BW ialah :

1. Orang-orang yang belura dewasa.
2. Meteka yang ditaruh dalam pongarapuan.
3* Orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang dit«tap- 

kah oleh undang-undang, dan pada uraumnya 3emua orang 
kepada siapa undang-undang tolah melarang merabuat 
persetujuan-persetujuan tertentu.

Jadi seorang manusia untuk dapat mclakukan suatu pcrbu- 
atan hukum secara sah, harus sudah dewasa, sehat pikirannya dan 
tidak dilarang oleh peraturan hukum* Sudah seharusnya orang-o
rang yang membuat porjanjian itu harus cakap karena dia harus 
menginsyafi akan tanggung-j awabnya yang harus dipikulnya karo- 
na perbuatannya itu* Sebab orang yang tidak sehat pikirannya 
tidak akan raampu menginsyafi tanggung-jawab yang harus dihadapi 
dan dipikul oleh orang yang membuat porjanjian itu.

Pasal 10# BW menyebutkan bahwa seorang i3teri dalam raem- 
buat porjanjian raeraerlukan bantuan suaminya. Dengan deraikian 
isteri itu di dalam raelakukan suatu perbuatan hukum harus di- 
bantu atau minta izin dari suaminya* Tetapi sebagian Sarjana 
Hukum di Indonesia pada dewasa ini beranggapan bahwa seorang 
isteri bcrwenang aelakukan perbuatan hukum tanpa minta bantuan 
dari suaminya. Hal ini sehubungan dengan adanya Bdaran Mahka- 
mah Agung no.: 3/1963 tanggal 4 Agustus 1963 yang mengatakan
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pasal 103 dan 110 tidak berlaku lagi.
Menurut pasal 1793 BW orang-orang perempuan dan orang- 

orang yang belum dewasa dapat ditunjuk menjadi kuasa,tetapi si 
pemberi kuasa tidaklah menpunyai suatu tuntutan hukum terhadap 
orang-orang belum dewasa, selainnya monurut ketentuan-ketontu- 
an unrura raengenai perikatan-perikatan yang diperbuat oleh orang 
orang belum dewasa, dan terhadap orang-orang perempuan yang 
bersuami yang mcnerima kuasa tanpa bantuan si suarai, iapun tak 
mcrapunyai tuntutan hukua s«lainnya ncnurut aturan-aturan yang 
dituliskan dalam Bab V dan Bab VII Buku Ke I BW*

Sekarang timbul pertanyaan bagi kita apakah seorang is- 
tori atau orang yang belum dewasa dapat menjadi peaberi kuasa? 
Di dalam pasal 1793 BW itu tidak diberikan ketegasan mengenai 
hal ini, tetapi di dalam praktek sering sekali terjadi seorang 
iateri menjadi peraberi kuasa bagi suaminya untuk mengurusi har- 
ta kekayaannya pribadi.

Suatu hal tertentu.
Suatu hal tertentu oleh Wirjono Prodjodikoro menyebut- 

kannya dengan obyek tertentu*
Obyek dalam suatu perjanjian dapat diartikan sebagai hal yang 
diperlakukan oleh 3ubyek itu berupa suatu hal yang ponting da
lam tujuan yang dimaksudkan dengan membentuk euatu perjanjian. 
Oleh karena itu obyek dalam perhubungan hukum perihal perjan-
IJTmp.Wirjono Pfodjodikoro, Asa3~Azas Hukum Per.1an.iian. Cotak- 

an ke III, P^nerbit Vorkink ran Hoeve. Bandung a Gravenha*e. 
1953* hal. 2k.
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jian iala h hal yang diwajibkan kepada pihak berwajib (dobi- 
tcur), dan hal terhadap mana pihak berhak (crediteur) nenpu- 
nyai hak. Pada umumnya obyek dari perhubungan hukun perihal 
perjanjian boleh dikata selalu berupa suatu harta benda.

Di dalara suatu porjanjian untuk dapat raenjadi obyek 
dari suatu porjanjian diperlukan syarat-syarat :

1. Hanya benda yang dalam pordagangan.
2. Benda itu harus tertentu, paling sedikit diteatukan 

tonta ng jenisnya.
3. Tidak berupa warisan yang belua terbuka.
4* Bukan benda yang dilarang oleh Penerintah.
Di dala m pemberian kuasa suatu hal tertentu atau o- 

byek tertentu itu ialah hal-hal yan& harus dilakukan peneri- 
raa kuasa daaft kopcntingiin pemberi kuasa* Umparaanya kuasa untuk 
mclakukan pengurusan harta kekayaan tertentu. Tetapi secara ti
dak langsung di dalam pemberian kuasa itu cedikit banyak juga 
raungkin eekali mongenai harta benda juga.

Suatu $ebab yang halal.
Pasal 1335 BW nengatakan suatu persetujuan tanpa sebab, 

atau yang telah dibuat karena sesuatu sebab yang palsu atau 
terlarong, tidak menpunyai kekuatan,

Adalah tidak diperkenankan, seseorang yang nenberi kua
sa untuk aenbunuh orang lain.

Jadi jika lau di dalam suatu perjanjian tidak dipenuhi 
syarat, suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal naka 
perjanjian itu batal sejak semula (neitig) artinya sejak se-
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multi dianggap tidak pernah ada suatu perjanjian, jadi juga ti
dak pernah ada suatu perikatan diantara para pihak.

"Atas nama", ini berarti mowakili seseorang untuk mela- 
kukan tindakan yang seharusnya dilakukan oleh orang lain.Teta-
pi menurut Pitlo dalam hal yang bersifat pribadi harus dilaku-

2 )
kail sendiri, misalnya di da lan hal perabuatan testamen. 
Perbuatan dari si penerima kuasa adalah atas nama dan karena, 
itu add 2 kqmungkinan :

1. Si penerima kuasa tidak menyebut nama si pemberi kuasa 
dan 3eolah-olah berbuat atas nama pribadi. Dalam hal i- 
ni hanya si penerima kuasa sendiri yang diikat, pihak 
ketiga tidak perlu monghiraukan si pemberi kuasa yang 
hanya terikat pada si penerima kuasa.

2* Si penerima kuasa menpermaklumkan nama dari si pemberi 
kuasa, ialah yang berkepentingan dalam perbuatan hukum 
itu. Dengan demikian si penerima kuasa menghubungkan si 
pemberi kuasa dengan pihak ketiga atau dasar kuasa yang 
diberikan padanya, dan karena itu, kalau tidak melampa- 
ui batas kuasanya, si penerima kuasa seakan-okan tidak 
mengikat diri pribadi.

3)Dengan demikian maka si penerima kuasa menjadi wakil*

Dari uraian di atas dapat ditarik keaimpulan bahwa di 
dalam pemberian kuasa itu ada kata sepakat*
2KProf.Mr. A. Pitlo, Het Verbintenissenrecht. H.D. Tjeenk 

Willink & Zoon

3) K.R.M.T. Tirtodiningrat, SH Ikhtisar Hukum Perdata dan Hukum 
Da gang, Penerbit P.T. Pembangunan, Jakarta,1966,hal.l03.
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Katb sepa kat itu melahirkan perikatan ontara peraberi dan pene- 
rima kuasa. Dengan denikian kedua belah pihak saling raengikat- 
kan diri untuk acmenuhi kewaj iban-kewaj ib an yang ditimbulkan 
perikatan itu*

Pemberian kuasa itu dari 3ejak dahulu kala sampai pada 
saat ini aasih tetap dilaksanakan sehari-hari dalam lalu lia- 
tas hidup raayarakat. Orang-orang itu meabari kuasa3mungkin ka- 
rcna dia kurang cakap atau kurang ahli untuk aenyelesaikannya 
dan nungkin pula karena kesibukan-kesibukannya sehari-hari* 
Keraajuan yang begitu pesatnya akhir-akhir ini dan raanusia ingin 
untuk nelengkapi kebutuhan-kebutuhan hidupnya yang beraneka ra- 
gam itu, raaka pemberian kuasa itu bertujuan untuk mempercepat 
selesainya tugas-tugasnya dalam waktu sesingkat mungkia* Dan 
pula dalam hal penyelesaian suatu perkara di Pcngadilan adalah 
lebih gampang dan cepat bila suatu perkara dikuasakan kepada o- 
rang-orang yang ahli atau mengetahui soal-soal hukum. 01«h ka- 
rena menurut pengalaaan pada umumnya menyelenggarakan perkara 
di rauka Hakim meaerlukan penyelidikan, persediaan dan kepintaran 
perihal hukum sedemikian rupa, sehingga hanya ahli hukumlah yang 
dapat raelakukan eemua itu secara tepat*

B. Obyek dan Metodologi.

Suatu karya yang ilmiah bila meraenuhi eyarat-syarat ;
1. Ada obyek penyelidikannya.
2. Dalaa peabahasannya meapergunakan metodologi.
3. Ada sistimatikanya.
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4# Menpunyai tujuan.
Demikian pula halnya penulis dalam menyusun skripsi ini, 

juga aienggunokan obyek dan metode*
Sebelum kita mengetahui apa yang men jadi obyek dan raeto- 

denya perlu diketahui lebih dulu apa sebenarnya obyek dan meto
de itu.

Obyek ialah segala sesuatu yang menjadi sasaran dari pa
da penyelidikan. Sedangkan metode ialah cara bagaimana untuk 
nenyclidiki segala sesuatu yang berhubungan dengan obyeknya.Se- 
karang timbul pertanyaan, apakah yang menjadi obyek dan metode- 
nya dalam penyusunan skripsi ini ?
Yang menjadi obyeknya ialah Burgerlijk Wetboek (BW) * Berhubung 
dengan azae konkordansi, maka BW yang berlaku sekarang ini ada
lah BW yang merupakan copy dari BW di negcri Belandai

Seperti diketahui Hukum Perdata Indonesia atau Burger
lijk Wetboek Indonesia dan disingkat dengan BW itu terdiri dari
4 buku. Don dari ke - 4 buku itu yang menjadi obyek penyelidikan 
kita ialah Buku ke III BW yaitu tentang Perikatan, khususnya pem 
berian kuasa (lastgeving)*

Setelah penulis uraikan apa itu obyek dan apa yang menja - 
di obyek dalam penyusunan skripsi ini, sekarang kita tinjau me- 
ngenai metodenya,
Cara mencari kobenaran yang dipandang cara ilmiah adalah melalui 
metode penyelidikan*

Penyelidikan adalah penyaluran ha3rat ingin tahu manusia 
dalam taraf keilisuan. Penyaluran sarapai pada taraf setinggi ini
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-  M I L I K -
P E R P U S I A K A A N  

. . U N I V E R S I T A S  A l P l A N f c & A  "

disertai oleh keyakinan bahwa ada sebab bagi setiap akibat.**) 
Metode yang dipakai perlu dijelaskan, karena hal ini akan me- 
audahkan penyelidik aenilai kekuatan atas kelemahan metode pe~ 
nyelid ikannya ditinjau dari tujuan dan sifat masalah yang a- 
kan dipecahkan.

Di dalara dunia ilmu pengetahuan dikenal metode induktif 
dan metode deduktif.
Metode induktif adalah penyelidikan yang diaulai dari hal-hal 
yang khusus aenuju ke hal-hal yang umum. Sedangkan aetdde de- 
duktif adalah kebalikannya yaitu penyelidikan dimulai dari hal 
hal yang umum menuju ke hal-hal yang khusu*.

Penulis di dalara menyusun skripsi ini menggunakan kedua 
metode tersebut di atas, karena kodua metode itu saling isi-me- 
ngisi, saling melengkapi satu dengan yang lain,

C, Sistiaatika penyusunan*
Sistia yang digunakan penulis dalam penyusunan skripsi 

ini ialah sistim induktif, jadi penulis pertama-tama meabahas 
hal-hal yang khusus le bih dahulu, dan setelah itu menguraikan 
hal-hal yang lebih khusus lagi sehingga penguraiannya lebih 
mendalam,

Penulis di dalon menyusun skripsi ini aenbaginya dalaa
5 Bab dan sebagian dari keliraa bab itu dibagi lagi atas sub 
bab sehingga tersueunlah sistianya sebagai berikut ;

4). Dr. Winarno Surachraad, Dasar dan Tehnik Research. Pener- 
bit C.V, Tarsito Bandung, 1972, hal. 25.
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Bab 1 mengonai pendahuluan yang terdiri atas sub bab yaitu me- 
ngenai pengertian dan tujuan, obyek dan metode, sietim penyu
sunan pemberian kuasa.
Bab IX mengenai masalah pemberian kuasa yang dibagi atas sub 
bab yaitu sifat dari pemberian kuasa, bontuk-bentuk pemberian 
kuasa, cara-cara pemberian kuasa, hak-hak dan kewajiban-kewa- 
jiban si kuasa, hak-hak dan kewajiban-kewajiban si pemberi ku
asa dan macaiMaacam cara berakhirnya pemberian kuasa.
Bab III menguraikan pomberian kuasa dalam praktek dan Bab IV 
mcnguraikan pomberian kuasa dalam hukum adat.

Keraudian diakhiri dengan Bab V sebagai bab penutup yang 
terdiri dari sub bab kesimpulan dan saran*

Bemikian sistimatika penyusunan skripsi ini, penulis u- 
raikan secara singkat dan untuk lebih mendalarai pemberian kua
sa itu, akan diuraikan lebih jelas pada bab-bab berikutnya.-
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B A B  II 

MASALAH PEMBERIAN KUASA

Setelah penulis mcnguraikan pengertian dan tujuan pen- 
berian kuasa, obyok dan metode serta sistimatika penyusunan 
skripsi ini, sampailah penulis sekarang dalajs penguraian ma- 
aalah pemberian kuasa itu. Mengenai masalah pemberian kuasa 
ini penulis perinci sebagai berikut ;

A. Sifat dari pemberian kuasa*
B. Bentuk-̂ bentuk dari pemberian kuasa*
C* Cara-cara pemberian kuasa.
D, Hak-hak don kewa jiban-kewajiban si kuasa#
E* Hak-hak dan kowajiban-kewajiban si pemberi kuasa.
F. Macom-raacam cara berakhirnya pemberian kuasa*

Marilah keenam bagian ini kita uraikan satu persatu agar lebih 
jelas.

A. Sifat dari pemberian kuasa.
Untuk mengetahui sifat dari pemberian kuasa itu kita ti

dak boleh tidak, harus bertitik tolak dari pasal 1792 BW terle- 
bih dahulu, sebab pasal tersebut raerupakan dasar pemberian kua
sa. Dan pula kalau penulis teliti pasal-pasal yang ada dalam 
pemberian kuasa itu tidak a da menyebutkan secara tegas sifat- 
sifat dari pemberian kuasa itui
Jadi menurut hemat penulis hanya dapat disimpulkan dari pasal 
1792 BW itu saja*

Di dalam pasal 1792 BW dikatakan : "Pemberian kuasa ada-
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lah suatu persetujuan dengan mana seorang raeraberikan kekuasaan- 
nya kepada seseorang lain, yang menorimanya, untuk atas nananya 
menyelenggarakan suatu urusan"*
Dari bunyi pasal 1792 BW itu dikatakan adanya suatu perjanjian 
antara dua pihak yaitu pemberi dan penerima kuasa. Kcdua belah 
pihak itu jugfi raenimbulkan hubungan hukum yaitu adanya kewajib- 
an-kewajiban dan adanya hak-hak dari si pemberi kuasa dan si pe
nerima kuasa. Tetapi apa yang menjadi hak-hak dan apa yang men
jadi kewajiban-kewajiban si pemberi dan si penerima kuasa akan 

i
kita uraikan nanti pada halaman berikutnya.

Di dalam mengadakan suatu perjanjian tentunya telah di- 
tentukan sebelumnya bahwa terhadap seseorang yang telah melak- 
aanakan tugasnya akan diberi imbalan sebagai jerih payahnya mi- 
oalnya upah yang merupakan haknya. Dan pihak lain meabayar upah 
sebagai kewajibannya. Tetapi di dalam pemberian kuasa hal ini - 
jarang terjadi. Perjanjian penberian kuasa itu termasuk perjan
jian melakukan jasa-jasa. Upah tidak menjadi syarat mutlak, ka
rena upah dibayar hanya kalau diperjanjikon.
Hal ini dapat kita lihat seperti apa yang tercantum di dalaa pa
sal 1794 BW yang mengatakan ; "Pemberian kuasa terjadi dengan 
curaa-cuma, kecu^li jika diperjanjian sebaliknya.
Jika dalam hal yang terakhir, upahnya tidak ditentukan dengan 
tegas, si kuasa tidak boleh mcminta upah yang lebih dari pada 
yang ditentukan dalam pasal 411 untuk walitt.

Jadi dari uraian pasal 1792 BW tersebut di atas menurut 
hemat penulis pemberian kuasa itu bersifat :
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1** Obligatoir.
2. Gonsensueel.
3* Timbal-balik.

Untuk lebih jelasnya acirilah kita uraikan satu persatu*
Dikatakan bersifat obligatoir karena perjanjian perabe- 

rian kuasa itu meninbulkan perikatan.
Penberian kuasa itu bersifat Consonsucel karena kedua 

bclah pihak, balk pemberi kuasa aaupun penerima kuasa sama-sa- 
raa setuju agar surat kuasa itu dilaksanakan sebaik-baiknya*

Dan pemberian kuasa itu bersifat timbal-balik karena 
kedua belah pihak, baik pemberi maupun penerima kuasa sana-sa- 
ma raempunyai hak-hak dan kewajiban-kewajiban di dalam raelaksa- 
nakan surat kuasa teraebut.

B* Bontuk-bentuk dari pemberian kuasai 
Mudah dipahami bahwa suatu perjanjian pemberian kuasa 

borlaku setelah penerima kuasa menyetujui dan aenyanggupi akan 
melakukan perwakilan itu. Untuk aengetahui bagaimanakah bentuk- 
nya penberian kuasa yang diberikan si pemberi kuasa (lastgever) 
kepada si penerima kuasa (lasthebber) untuk melakukan perwakil- 
an itu, baiklah kita lihat apa yang tersirat dalam pasal 1793 
BW yang mengatakan : **Iuasa dapat diberikan dan diterima dalan 
suatu akte uraum, dalam suatu tulisan cL± bawah tangan, bahkan 
dalam sepucuk surat ataupun dengan lisan, Penerimaan kuasa da
pat pula ter jadi secara diam-diam dan disiapulkan dari pelakoa- 
naan kuasa itu oleh si kuaea***

Dari bunyi pasal 1793 BW itu dapat kita simpulkan bahwa
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bentuk dari pemberian kuasa itu ada 2 raacara yaitu :
1, Secara tertulis*
2. Secara lisan*

Ad* 1. Secara tertulis.
Secara tertulis disinpulkan dari pasal 1793 BW itu me- 

liputi : a), Siiatu akte umum.
b). Tulisan di bawah tangan.
c). Sepucuk surat.

Untuk lebih jelasnya penulis akan raenguraikan satu persatu*
Suatu akte uraura yang merupakan akte authentik adalah 

suatu akte yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang- 
undang dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang 
berkuasa untuk itu di terapat di mana akte dibuatnya ( pasal 
136 3 BW ). Jadi kuasa itu dibuat oleh atau dihadapan pega- 
wai unum yang berwenang untuk itu misalnya Notaris.
Sekarang tirabul pertanyaan yaitu apakah kedua belah pihak, 
pemberi kuasa (lastgever) raaupun si penerima kuasa (lastheb- 
ber) di dalam pembuatan surat kuasa itu harus sama-sama ha- 
dir di hadapan Kotaris ?
Si pemberi kuasa maupun si penerima kuasa harus hadir dimuka 
Notaris. Ini diraaksudkan agar semuanya jelas dan terang. No- 
tari3 dapat mengcnal siapa pemberi dan siapa penerima kuasa* 
Juga mengenai isi dari surat kuasa itu bila ada yang kurang 
jelas dapat diterangkan oleh Notaris kepada kedua belah pihak*

Suatu tulisan di bawah tangan.
Surat kuasa yang dcmikian dibuat dan ditanda- tangani
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sonairi oloh si pembuat surat kuasa, jadi di sini tidak dengcrn 
carapur tangan Notaris. Tetapi bila pemberi maupun penerima ku
asa menghendaki agar lebih kuat surat kuasa itu dapat dilega- 
lisasikan kepada Notaris. Penerima kuasa juga morabubuhkan tan- 
da tangannya pada surat kuasa itu.

Sepucuk surat.
Surat kuasa yang dibuat dalara sepucuk 3urat adalah su

rat kuasa yang dibuat dan ditanda tangani sendiri oleh si pem- 
bori kuasa, Dalam hal ini pula si penerima kuasa membubuhi tan- 
da tangannya. Biasanya 3urat kuasa yang demikian hanya ditulis- 
kan pada kertas biasa saja, tanpa diberi meterai, ini mengingat 
kemungkinan besar isi/pelaksanaan dari surat kuasa itu ringan. 
Misalnya si A yang mencriraa Wesel pos dari si B sebanyak : 
Rp.5.000,—  Untuk dapat ditukarkan Wesel pos itu di Kantor Pos 
harus disahkan oleh Kepala Lingkungan terlcbih dahulu, bila si 
A tadi tidak, punya Kartu Pengenal dari Kantor Pos. Karena si 
A 3angat sibuk di kantornya sehari-hari, ia tak sempat pergi 
ke Kantor Lingkungan untuk mensahkan Wesel pos itu.
Untuk itu dia (si A) membuat surat kuasa dalam sepucuk surat 
kepada keponakannya si C yang berisi agar Weselpos itu disah
kan oleh Kepala Lingkungan dan dengan demikian dapat diambilkan 
uangnya di Kantor Poŝ

Ad. 2. Secara lisan.

Suatu pemberian kuasa dikatakan berbentuk lisan apabila 
pemborian kuasa itu dinyatakan secara lisan. Misalnya ; I oeo-
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rang pedagang di Surabaya meraberi kua3a kepada Y di Jakarta 
dengan Tilpon untuk bertindak sebagai kuasanya dalam suatu 
transaksi tembakau.

Dari uraian di atas mengenai bentuk pemberian kuasa 
itu menurut hemat penulis lebih tepat bila bentuknya tertu
lis sobab bila tirabul hal-hal yang tidak diinginkan mudah di- 
selesaikan dengan raelihat apa yang telah tertulis pada pembe
rian kuasa itu. Sedangkan kalau lisan sulit, scbab raudah se
kali raemungkiri apa yang telah dikatakan seraula.

C. Cara-cara pemberian kuasa.
Mengenai cara-cara pemberian kuasa itu dilakukan da

pat dilihat seperti apa yang tertulis di dalam pasal 1795 BW 
yang raengatakan : "Pemberian kuasa itu dapat dilakukan secara 
khusus, yaitu mengenai hanya satu kepentingan tertentu atau 
lebih, atau secara umum yaitu raeliputi segala kepentingan si 
perabcri kuasa."

Jadi dengan singkat dapat dibagi atas 2 macam :
1. Secara khusus.
2. Secara Umum.

Ad. 1. Secara khusus.
Suatu surat kuasa yang dibuat secara khusus yaitu isi 

dari surat kuasa itu hanya mengenai satu kepentingan tertentu 
atau lebih. Jadi dengan tegas-tegas raenyebutkan untuk perso- 
alan apa kuasa itu diberikan dan sampai di mana batae-batas- 
nya.
Misalnya si A memberi surat kuasa khusus kepada si B untuk
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mengurus banding perkara no : 10/1974 Pdt yang telah diputua 
oleh Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 6 Januari 1975- 
Ad. 2. Secara Uraunu

Suatu surat kuasa yang dibuat secara umum yaitu isi da
ri surat kuasa itu raeliputi segala kepontingan si pemberi kua
sa. Dalam hal ini tidak ada batasan yang tega3 apa yang boleh 
dilakukan dan apa yang tidak boleh oleh penerima kuasa. Karena 
tidak ada ketegasan maka hal ini dapat meragukan,
Dan kalatt dilihat pasal 1796 BV menentukan pemberian kuasa de
ngan kata-kata uinm hanya meliputi perbuatan pengurusan ( bc- 
heer) 3aja*
Contoh : Si X mombcri kuasa kepada si Y untuk mewakili pemberi 

kuasa, baik pribadi maupun dalam kedudukannya apapun 
juga yang sekarang dipunyainya atau yang akan dipunya- 
inya dimasa datang, dan sebagai demikian penerima kua
sa diberi wewenang untuk melakukan segala tindakan me- 
ngenai segala kepentingan pemberi kuasa, baik di muka 
maupun dj. luar Pengadilan, baik yang berupa tindakan- 
tindakan mongenai kekuasaan atas hak milik, termasuk 
juga tindakan-tindakan dalam lapangan keuangan aeper- 
ti penerima/melakukan pembayaran di Bank dan lain-la- 
innya, begitu pula tindakan-tindakan yang berupa mcn- 
jual/melepaskan dengan cara lain harta milik pemberi 
kuasa*

Pemberian kuasa dapat pula terjadi :
1, Dengan cuaa-cuaa, kecuali jika diporjanjikan scbalik-
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nya.
2. Dengan beban.

Peraberian kuasa ini adalah tenaasuk perjanjian melakukan jasa- 
jasa* Upah tidaklah merupakan syarat nutlak, karena upah diba- 
yar hanya kalau diperjanjikan. Jadi cuaa-cuma berarti suatu per- 
aetujuan dengan mana pihak yang satu meaberikan suatu keuntung- 
an kepada pihak yang lain, tanpa aeneriaa suatu aanfaat bagi di
rinya sendiri, kecuali diperjanjikan sebaliknya* Hal ini dapat 
dilihat dari bunyi pasal 1794 BW yang aengatakan : "Pemberian 
kuasa terjadi dengan cima-cuaa, kecuali jika diperjanjikan se- 
baliknya.

Sebagai kobalikan dari pemberian kuasa dengan curaa-cuna 
ialah peaberian kuasa dengan beban. Pemberian kuasa dengan be
ban raaksudnya pemberi kua3a diberi boban untuk memberikan sesu- 
atu misalnya upah kepada si kuasa yang telah melaksanakan tu- 
gasnya*

Setelah penuh nerabicarakan cara-cara pemberian kuasa,3e- 
karang bagaimanakah caranya pemberian kua3a itu ?
Kalau dilihat apa yang tercantua dalara pasal 1793 ayat 2 BW 
yang mengatakan : " Penerimaan suatu kuasa dapat pula terjadi 
oecara diam-dian dah disimpulkan dari pelaksanaan kua3a itu o- 
leh si kuasa."
Dari 3ini dapat penulis simpulkan bahwa penerimaan kuasa itu 
dapat terjadi secara :

1 . Dian-dia m.
2* Tegas*
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Secara diara-diain dapat diketahui dan pelaksanaan kuasa itu o- 
leh si kuasa.
Sedangkan secara tegas, si kuasa menerimanya dengan tegas,nii 
salnya dengan aenganggukkan kepalanya tanda aenerima kuasa itu,

Sesudah si kuasa aenerima kuasa dari si peaberi kuasa , 
apakah dia di dalam nelaksanakan kuasa itu diperbolehkan ae- 
lanpaui kuasanya ataukah dibatasi ?

Melihat apa yang tersirat pada pasal 1797 BW si kuasa 
tidak diperbolehkan melakukan sesuatu apapun yang raelaapaui ku
asanya. Dari bunyi pasal tersebut di atas jelas bagi kita bah
wa si kuasa di dalam melakukan kuasanya adalah terbatas, Batas- 
annya hanyalah sejauh dari pada isi kuasa itu*
Andaikata ia bertindak melaapaui isi dari kuasa itu, merupakan 
tanggung jawabnya sendiri, kecuali si pemberi kuasa menyetujui- 
nya secara tegas atau diain-dian tindakan dari si kuasa itu (pa
sal 1607 BW).
Dan juga batas kekuasaan dari penerima kuasa itu, dapat kita 
lihat dari pasal 1799 BW. Si pemberi kuasa dapat aenggugat se- 
cara lang3ung orang dengan 3iapa si kuasa telah bortindak da- 
lara kedudukannya, dan raenuntut dari padanya pemenuhan persetu- 
juannya.

D, Hak-hak dan kowajiban-kewajiban si kuasa*

Kalau kita Qeneliti Buku ke III Bab XVI Bagian II (Ke
dua) hanya aeauat tentang kewajiban-kewajiban si kuasa,dan da-
laa bagian ketiganya memuat tentang kewajiban-kewajiban si pern-
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bori kuasa. Jadi tidak tegas disebutkan apa yang merupakan hak 
dari si kuasa raaupun pemberi kuasa*

Baru setelah kita baca keseluruhannya Bagian kedua dan 
bagian ketiga dari Buku III BW bab XVI itu dapat kita tarlk k«- 
sinpulan apa yang merupakan hak dan apa yang merupakan kewajib- 
an dari si kuasa dan pemberi kuasa.

Seperti halnya judul di ata3 hak-hak dan kewajiban-kewa- 
jibon si kuasa itulah yang merupakan pembahasan kita sekarang.

Pemberian kuasa itu adalah merupakan suatu persetujuan 
perjanjian antara 2 pihak, dan di dalamnya menisabulkan hak dan 
kewajiban. Apa yang merupakan kewajiban atau tanggung jawab da
ri si kuasa ialah resiko yang mungkin timbul akibat dari peno- 
rimaan kuasa itu.
Agar jelasnya marilah kita lihat kewajiban-kewajiban dari si 
kuasa itu yang tetcantum dari pasal 1300 - 1306.

Di dalam pasal 1300 BW dijelaskan :
"Si kuasa diwajibkan, selama ia belum dibcbaskan, raelaksanakan 
kuasanya, dan ia monanggung sogala biaya, kerugian dan bunga 
yang sekiranya dapat tiabul karena tidak dilaksanakannya kua
sa itu* Bogitu pula ia diwajibkan raenyelesaikan urusan yang te
lah raulai dikerjakannya pada waktu si pemberi kuasa meninggal, 
jika dengan tidak gegera menyelesaikannya dapat timbul sesuatu 
kerugian.”

Di dalam pasal 1301 BW dikatakan pula bahwa si kuasa ti
dak saja bertanggung jawab tentang perbuatan-perbuatan yang di
lakukan dengan sengaja, tetapi juga tentang kelalaian-kolalaian
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yang dilakiikan dalam racnjalankan kuasanya* Hanya saja tanggung 
jawab bagi seorang yang aenerima kuasa dengan cuma-cuiaa lebih 
ringan dari pada tanggung jawab seorang yang menerima kuasa de
ngan upah.

Pasal 1#02 BW mewajibkan pula pada si kuasa memborikan 
laporan tentang apa yang telah diperbuatnya dan memberikan per- 
hitungan kepada si pemberi kuasa tentang segala apa yang telah 
diterimanya berdasarkan kuasanya, sekalipun apa yang diteriaa- 
nya itu tidak seharusnya dibayar kepada si pemberi kuasa*

Juga di dalam pasal 1303 BW dikatakan bahwa si kuasa ber- 
tanggung jawab untuk orang yang telah ditunjuk olehnya sebagai 
penggantinya dalam melaksanakan kuasanya :

1. Jika ia tidak diberikan kekuasaan untuk menunjuk seo
rang lain sebagai penggantinya*

2* Jika kekuasaan itu telah diberikan kepadanya tanpa 
penyebutan seorang tertentu, sedangkan orang yang di- 
pilihnya untuk itu ternyata seorang yang tak cakap a- 
tau tak mampu.

Di camping hal-hal tersebut di atas raasih ada lagi yang
merupakan tanggung jawab dan kewajiban dari si kuasa yaitu si
kuaaa harus mombayar bunga atas uang - uang pokok yang dipakai-
nya guna keperluannya sondiri, terhitung arulai saat ia memakai
uang-uang itu, dan mengenai uang-uang yang harus diserahkannya
pada penutupan perhitungan, bunga itu dihitung mulai hari ia 
dinyatakan lalai (pasal 1#05 BW)*

Setelah penulis menuliskan beberapa hal yang morupakan
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kewaj iban-kewaj iban si kuasa, tentunya ada yang merupakan ia- 
balannya yaitu yang berupa hak.
Apakah yang merupakan hak dari si kuasa itu ?
Hak dari si kuasa itu dapat kita lihat dari bunyi pasal 1612 
BW yang raengatakan :
nSi kuasa adalah berhak untuk raenahan 3egala apa kepunyaan si 
pemberi kuasa yang berada di tangannya, sekian laraanya, hingga 
kcpadanya telah dibayar lunas segala apa yang dapat dituntut- 
nya sebagai akibat pemberian kuasa".
Ini disebut hak retensi.
Contoh : Si A pemilik sebuah inobil Colt yang ditaxikan Suraba

ya - Malang. Supirnya si B yang raenjalankannya sehari- 
hari. Pada suatu ketika mobil Colt tersebut rusak di 
tengah jalan dan terpaksa tidak dapat jalan. B membe- 
ritahukan pada A pemilik mobil bahwa Coltnya tak dapat 
jalan lagi.
A aenguasakan pada B agar Colt tersebut diperbaiki dan 
borapa biaya pombetulan akan ditanggung A. Setelah di
perbaiki dan Colt dapat jalan keaudian ii meminta uang 
perbaikan sebesar Rp* 40.000,- yang telah dibayamya 
pada tukang raobil. Perailik mobil tak mau membayar de
ngan alasan terlalu mahal.
Dalam hal ini B dapat menahan raobil Colt tersebut dan 
tidak raenyerahkannya kepada A sebagai pemilik mobil,se- 
lama uang perbaikan belum dibayar.

Bagaimanakah bila si kuasa telah melaksanakan kuasanya dengan
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baik pada hal belum sampai selesai dikerjakan ?
Melihat apa yang tercantun di dalam pasal 130S, si kuasa ber- 
hak atas upah sekalipun urusannya itu tidak berhasil, asalkan 
oloh si kuasa kuasanya itu dilaksanakan dengan baik dan pula 
sejak scnula telah dijanjikan akan diberi upah* Lain halnya bi
la sejak seraula tidak ada janji mengenai upah, maka dalara hal 
denikian si kuasa tidak dapat menuntut upah*

K, Hak-hak dan kewajiban-kcwajiban si pemberi kuasa#•

Pada uraian sebelumnya tolah penulis uraikan hak-hak dan 
kewajiban-kowajiban si kuasa, dan sekarang sampailah kita pada 
pembicaraan hak-hak dan kewajiban-kewajiban si pemberi kuasa* 

Fertama-taraa kita lihat dulu apa yang merupakan kewa- 
jiban-kowajiban dari si pemberi kuasa.

Di dalam pasal 1&07 BW disebutkan dengan jelas bahwa ; 
nSi pemberi kuasa diwajibkan meraenuhi pcrikatan-perikatan yang 
diperbuat oleh si kuasa menurut kekuasaan yang ia telah beri- 
kan kepadanya#M

Bagaimana seandainya bila si kuasa melaksanakan peri- 
katan-perikatan yang raolarapaui batas kekuasaannya, apakah si 
pemberi kuasa bertanggung jawab?
Di dalam hal yang demikian si pemberi kuasa hanya terikat pada 
isi perikatan itu, kecuali bila ia menyetujui secara tegas a- 
tau secara diam-diam tindakan dari si kuasa itu#

Selain dari pada itu si pemberi kuasa diwajibkan me- 
ngembalikan kepada si kuasa persekot-porsekot dan biaya-biaya
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yang telah dikeluarkan oleh orang ini untuk raelaksanakan kuar 
sanya, dan juga merabayar upah bila telah diperjanjikan*

Dan juga si pemberi kuasa harus uierabayar ganti rugi ke- 
pada si kuasa tentang kcrugian-kerugian yang diderita sewaktu 
fflonjalankan kuasanya, asal dalara hal si kuasa tidak berbuat 
kurang hati-hati,

Setelah kita uraikan apa yang menjadi kewa j iban-kewa- 
jiban si peraberi kuasa, lanta3 apakah yang merupakan haknya ? 
Yang menjadi hak-hak dari si pemberi kuasa ialah hak monegor 
penerima kuasa bila lalai dalam tugasnya, rainta ganti kerugi
an bila kelalaian penerima kuasa itu menimbulkan kerugian ke
pada peraberi kuasa, meminta pertanggungan jawab pada penerima 
kuasa, bahkan kalau perlu raenarik kembali kuasa yang telah di- 
berikan sekalipun belum selesai dilaksanakan*

Deaikianlah sedikit uraian penulis tentang hak-hak dan 
kewaj ib an-kowaj ib an dari pada si pemberi dan si penerima kua
sa,

F, Macam-macam cara berakhirnya pemberian kuasa*

Mengenai berakhirnya pemberian kua3a itu di dalam BW 
diatur dari pasal 1313 - 1319*
Sebagaimana kita tahu bila ada permulaan tentu ada berakhirnya, 
Dcmikian pula halnya dalan pemberian kuasa ini,

Cara-cara berakhirnya pemberian kuasa itu diantaranya
ialah ;

1* Dengan ditariknya kembali kuasanya oleh pemberi kuasa.
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Bila penerima kuasa telah raulai mclakukan kuasanya, tetapi be- 
luia sampai selesai tiba-tiba datang perabori kuasa menariknya - 
kembali,baka dalara hal ini akan timbul persoalan. Bagairaana ter
hadap pekerjaan yang sudah terselesaikan oleh si penerima kuasa 
apakah diberi upah sebagai jerih payahnya ? Dan kalau ya,berapa 
yang harus diberikan sebagai upahnya ?
Menurut hemat penulis karena surat kuasa itu surabernya dari pem
beri kuasa, ada baiknya bila surat kuasa itu diserahkan kembali. 
Cuma dalam hal ini apa yang telah diselesaikan oleh penerima ku
asa tadi harus dihargai maksudnya diberi upah sepantasnya menu
rut kepatutan yang berlaku dalam lalu lintas raasyarakat. 
Andaikata si penerima kuasa berkeras hati tidak raeu raengembali- 
kan kuasa itu apa yang akan terjadi ?
Dalara hal terjadi yang demikian si peraberi kuasa dapat memaksa 
si kuasa untuk nengenbalikan kuasa yang dipegangnya asalkan ada 
alasan untuk itu misalnya kelalaian dari si penerima kuasa (pa
sal 1814 BW).

2. Dengan pemberifcahuan penghentian kuasanya oleh si kuasa 
kepada si peraberi kuasa*
Si kuasa dapat sewaktu-waktu mengembalikan kuasanya kepada si 
pemberi kuasa.
Pengeobalian kuasa itu kepada si pemberi kuasa tidak ada perso- 
alan bila telah selesai dilaksanakan. Tetapi bagimana kalau be- 
lura selesai dikerjakan dan malah mendatangkan kerugian bagi si 
peraberi kua3a ?
Si kuasa diwajibkan membayar ganti rugi kepada si pemberi kua
sa*
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3* Dengan pengangkatan seorang kuasa baru.
Bilaraana si A raomberi kuasa kepada si B untuk aembeli semon Pa- 
dang sebanyak 1.000 2ak, tetapi belum sampai terlaksana karena 
sesuatu hal, pada hal si A itu porlu sekali untuk segera meny«- 
lesaikan gedung yang dibangunnya, maka untuk itu ia raeaberi ku
asa baru kepada si G yang raungkin dapat dengan segera mencari- 
kannya* Isi kuasa yang diberikannya kepada si G itu adalah sa- 
ma dengan isi kuasa yang diberikannya kepada si A seraula. 
Sekarang tirabul pertanyaan, sejak kapankah berakhirnya peaberi- 
an kuasa yang demikian ?
Berakhirnya kuasa yang demikian itu sejak saat pemberi kuasa 
memberitahukan kepada si kuasa yang baru, tentang pengangkatan- 
nya sebagai si kuasa.

4. Kematian salah satu pihak, baik pemberi maupum penerima 
kuasa.

Dengan meninggalnya salah satu pihak maka dalam hal ini akan 
timbul 2 masalah yaitu :

1). Bogainiana raasalahnya bila yang meninggal itu adalah 
pemberi kuasa.

2)* Bagaimana pula nasalahnya bila yang meninggal itu 
adalah penerima kuasa.

Bila si pemberi kua$a meninggal dunia* pihak ketiga yang jujur 
haru3 tetap dilindungi dan perjanjian-perjanjian yang terjadi 
harus tetap dilaksanakan (pasal lSltf BW),
Bilaraana si penerima kuasa yang meninggal dunia, ahli warisnya 
harus mcmberitahukan si pemberi kuasa dan melakukan tindakan-
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tindakan untuk kepentingan si peraberi kuasa dengan sanksi biT 
la karena ini si peraberi kuasa raenderita kerugian aereka ha
rms raengganti kerugian (pasal 1319).
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Dalan bab II di atas telah saya uraikan sifat, bentuk- 
bentuk, cara-cara, hak-hak dan kewajiban serta macam-raacam ca- 
ra berakhirnya pemberian kuasa (Lastgeving) seperti tercantum 
dalam bab ke XVI Buku Ke III BW dan yang saya baca dan temukan 
dalam literatur-literatur. Maka dalam bab III ini akan saya u- 
raikan sedikit tentang pemberian kuasa dalam praktek*

Pada urauranya bentuk pemberian kuasa dalam praktek dapat 
dibagi dalam 2 macam atau golongan yaitu pemberian kuasa de
ngan akte unium dan pemberian kuasa di bawah tangan.'

Pemberian kuasa dengan akte umum#
Mengenai apa yang dimaksud dengan pemberian kuasa dengan akte 
unum itu sudah kita jelaskan di muka yang merupakan definisi- 
nya.
Pemberian kuasa dengan akte umum ini terikat pada syarat-sya- 
rat yang harus dituruti seperti yang telah diatur oloh pera- 
turan-peraturan yang berloku, tidak boleh dibuat sebebas dan V 
somaunya yang membuat.
Syarat-syarat yang harus dipenuhi itu adalah sebagai borikut:^

1 . Haru3 dibuat di atas kertas bermeterai
2, Harus dibuat di hadapan Notaris.

5). Wawancara penulis dengan Kotaris R.M. Sugeng Surjanto,
Solo.
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3. Harus ditanda tangani atau cap jari oleh para peng- 
hadap.

4. Harus ditanda tangani atau cap jari oleh saksi-saksi.
5. Dalam satu halanan tidak boleh lebih dari pada 30 ba- 

ris ketikan.
6. Tiap baris tidak boleh lobih dari pada 15 perkataan.

Pemberian kuasa di bawah tangan.
Peraberian kuasa di bawah tangan ini tidak terikat seperti pea- 
berian kuasa dengan akte umum, tetapi bebas sebagairaana para 
pihak menghendakinya.
Peraberian kuasa di bawah tangan ini dilakukan oleh pemberi kua
sa dengan orang yang diberi kuasa, boleh dengan saksi boleh tan- 
pa saksi. Tetapi di dalara praktek pada umumnya tanpa saksi. Da- 
lam hal ini kadang-kadang yang berkepentingan pemberi dan penc- 
rima kuasa cumghendaki agar peraberian kuasa itu lebih kuat dan 
lebih terjamin, mereka sama-sama setuju supaya hal itu dikuat- 
kan oleh pihak lain,
Caranya dalara hal ini ialah sesudah surat kuasa dibuat oleh pem
beri kuasa kepada yang diberi kuasa untuk melakukan sesuatu per
buatan, maka surat kuasa di bawah tangan tersebut sesudah mere
ka tanda tangani sendiri kemudian kedua belah pihak sama-sama 
pergi menghadap Notaris dan mengutarakan maksudnya untuk dica- 
tat dan disimpan di Kantor Notaris. Notaris membuat catatan pe- 
nerimaan dan diberi nomor oleh Notaris atau dengan kata lain di- 
legaliser oleh Notaris. Asli surat kuasa tersebut disimpan di 
Kantor Notaris, sedangkan salinannya dipegang oleh yang meaberi
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dan yang diberi kuasa,
Contoh dari pada surat kuasa di bawah tangan yang dica- 

tat dan di simpan di Kantor Notaris adalah seperti di bawah ini:

SURAT-KUASA 
NO •

Yang bcrtanda tangan di bawah ini kami :
N a m a  ; ................ .........
Pekerjaan : ..........................
Alamat : ..........................
Dengan ini meraberi kuasa ponuh kepada :
N a n a  : ..... ...............
Pekerjaan ; ..........................
Alamat : ...........................
Untuk acnggunakan hak milik kami sendiri yang berupa :

4‘; * •••••••♦•«***♦• * * * ♦ • * * • %...... * * ......

sebagai jarainan kreditnya pada Bank........ .

Dengan demikian apabila dikeraudian hari tornyata yang 
borsangkutan tersebut di atas tidak nomenuhi kewajibanaya/
membayar kombali pinjomannya pada Bank............ .
tersebut di atas, raaka kami tidak berkeberatan jika hak- 
milik kami tersebut di atas disifca oleh Bank atau yang di 
beri kuasa olohnya kemudian dijxial di bawah tangan atau di 
rauka uraua (lelang) sedang hasilnya dipergunakan untuk raelu- 
nasi kredit tersebut diatas*

Selanjutnya dengan ini kami menyatakan pula bahwa mi
lik kami tersebut di atas adalah hak milik kami sendiri,ti-
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dak dijaminkan pada pihak lain dan bebas dari sogala tun- . 
tutan.

Demikian surat kuasa ini kami buat dengan sebenarnya di 
atas kortas bermeterai 3ecukupnya untuk dapat dipergunakan 
seperlunya*

Surakart a, ....... 1974.
Yang diberi kuasa: Yang memberi kuasa:

(________________(_______________________________________________ ).-

Mongetahui Kep :
Desa/Lurah .........

(_________________ ).-

Disamping pemberian kuasa di bawah tangan yang dicatat dan di 
3irapan di Notari3, ada juga surat kuasa yang dilogaliseer o- 
loh Hakira Pengadilan Nogori seperti contoh di bawah ini, di- 
mana seseorang memberikan surat kuasa khusus kepada seorang 
advokat untuk racngurus banding perkara perdata no.: 219/1973 

Pdt.yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri untuk jangka 
waktu yang tidak ditentukan batasnya hingga perkara tersebut 
selesai*
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Keraudian surat kuasa itu dilegaliseer oleh Hakim dan ditanda- 
tangani oloh pegawai Pengadilan sebagai saksi-saksi,

S U R A T  K U A S A

Yang bertanda tangan di bawah ini kami :
N a m a : Ny. PRAPTOHARDJONO alias WAGIYIM.
Tempat tinggal : Praon, Kelurahan Nusukan, Kecamatan Ban-

jarsari, Kotamadya Surakarta.
Dengan ini member! kuasa kepada :

M 0 E G 0 N 0, SH
Advokat yang berkantor di Jl. Dr. Radjiraan No.60, Solo,

K H U S U S :
untuk mengurus banding perkara No.219/1973 Pdt.yang telah di- 
putus oleh Pengadilan Negeri Tk. I Surakarta tgl. 4 Mei 1974 
dan telah dimintakan banding pada tanggal 16 Mei 1974.
Untuk itu yang diberi kuasa akan membuat dan menanda tangani 
memori banding, menyerahkan dan selanjutnya mongurusnva hing- 
ga selesai.

Surat kuasa ini dibuat untuk jangka waktu yang tidak 
ditentukan hingga perkara tersebut selesai

Surakarta, 12 Agustus 1974 
Yang diberi kuasa, Yang demberi kuasa,

ttd. ttd.

( Moegono, SH )#- (Ny.Praptohardjono/Wagiyen).
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No. : 4 / 1974 Log. Peneg.Ska.

Yang bertanda tangan di bawah ini, kami R. Soegeng,
Hakim Pengadilan Ncgeri Surakarta, menerangkan bahwa ko- 
pada :

1. Ny. Praptohardjono alias Wagiyein, bertempat tinggal 
di Praon, Kelurahan Nusukan, Kecamatan Banjarsari,Su
rakarta.

2. Moegono, SH, advokat berkantor di Jl.Dr, Radjiman No.
60, SOLO.

Yang dikenalkan kepada kami : 1. Ny.Soejekti dan 2. Par- 
dji, masing-masing pegawai pada Pengadilan Negeri Sura
karta, sebagai saksi-saksi, telah karai bacakan dan terangkan 
dengan jelas isi surat kuasa ini dan selanjutnya dihadapan 
kami, mereka masing-masing aenaruh cap ibu jari dan tanda 
tangan di atas surat kuasa ini.

Surakarta, 12 Agustus 1974#

Saksi-saksi : Hakim Pengadilan Nogeri Surakarta.

1. (Ny.Soejekti)

2. ( Pardji ). (R. S o e g e n g  ).
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A ft A J A

Kalau kita saksikan acara yang berlaku di Pengadilan 
Negeri tcrlihat adanya hubungan langsung antaram Hakira dan 
pihak yang berperkara.
Hakim di dalam pcrsidangan langsung raenanyakan segala sesua- 
tunya tcrhadap pihak-pihak yang berperkara, Tetapi tidak ae- 
rupakan suatu keharusan pihak-pihak yang berperkara itu harus 
hadir dirauka Pengadilan*
Pihak-pihak dalam perkara perdata itu tak usah menghadap sen
diri dimuka Hakira untuk berperke\ra.6)
Mereka itu dapat raenyuruh wakil-wakilnya monghadap di persi- 
dangan atau kalau mereka sendiri hadir di persidangan,mereka 
itu boleh diberi pertolongan oleh seorang kuasa atau penase- 
hat.
Penunjukan seorang kuasa dilakukan deng£m suatu surat kuaaa 
istiraewa dengan akte di bawah tangan atau akte notaris* Hal 
ini dapat kita lihat dalam pasal 123 H.I.R,
Jadi dari pasal 123 H.I.R. itu dapat ditarik kesimpulan,?) 
bahwa kedua belah pihak pada umumnya dimaksudkan supaya meng- 
hadap pribadi. Hanya kalau dikehendakinya, kedua belah pihak 
boleh dibantu atau diwakili oleh kuasa.
Tetapi hal ini berlainan dengan acara perdata dimuka Penga
dilan Rood van Justitie dahulu, dimana kedua belah pihak yang

6). Mr. M.H. Tirtaainidjaja, Kedudukan Hakim & Jaksa. Penerbit 
Fasco Jakarta 1953, hal.12 7*

7), Mr, R. Tresna, Komontar atas Reglemen Hukum Acara didalaB 
Pflmoriksaan dimuka Pengadilan Negeri atau H.i.H.penerbit 
Pradnya Paramita, Jakarta, 1970, hal* 124*
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berselisih diharuskan raenggunakan bantuan dari procureur.Peng- 
gugat yang di dalara exploit pemasukan dakwa tidak menyebutkan 
procureurnya, m&ka dakwaan akan dibatalkan (pasal 106 Reglemen 
Hukura Acara Perdata untuk Rood van Justitie dan Hooggerecht- 
shof)•
Sebaliknya, jika yang digugat tidak raenggunakan procurour,maka 
ia akan dianggap tidak datang pada sidang dan dikalahkan de
ngan Ver3tek (pasal 109 Reglemen Hukura Acara Perdata untuk Rood 
van Justitio dan Hooggerechtshof).

Di dalara pasal 123 H*I.R ayat 1 itu dikatakan bahwa ku
asa itu harus dikuasakan untuk molakukan pokcrjaannya dengan - 
dengan surat yang teristimewa, kecuali jika orang yang meiaberi 
kuasa itu ada hadir sendiri. Dengan surat yang teristimewa itu»
dimaksudkan bahwa di dalam surat itu harus dinyatakan, kuasa - 
itu dikua3akan untuk bertindak di dalam perkara bagi yang raei*- 
beri kuasa, tidak perlu ditujukan seraata-mata kepada perkara 
yang sedang dihadapinya.
Selain dengan surat yang teristimewa itu, pcnggugat dapat pula 
meraberikan kuasa itu di dalara surat pemasukan perkara (intro- 
ductief rechfct).

Pengadilan Negeri berkuasa meiaberi perintah, supaya ke
dua belah pihak, yang diwakili oleh kuasanya pada persidangan, 
datang raenghadap sendiri (pasal 123 ayat 3 H.I.RJ.
Ini dimaksudkan agar Hakim dapat menanyakan dan mengetahui de-

iigan sejelaa-jelaany’a duduknya perkara dari pihak-pihak yang 
berperkara.
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Bahwa kewajiban mewakilkan dirauka Hakim itu dianggap per- 
lu oleh karena hukum acara Perdata dimuka atasan itu memuat ba- 
nyak syarat-syarat dalam pomerik3aan perkara yang hanya dapat di 
ketahui dan dipenuhi secara topat oleh ahli hukum yang berpenga- 
1arcan.

Dan raeraang aerapermudah bagi Hakim di dalam menyelesaikan 
suatu perkara apabila pihak-pihak diwakili oleh orang ahli, ter- 
lebih-lebih ahli hukura yang berpengalaman.

Jadi peranan pemberian kuasa itu di dalam praktek adalah 
sebagai perwakilan untuk mewakili seseorang untuk menghadap di
muka Pengadilan,

Sekarang bagaimana caranya meraberikan kuasa itu dalara 
praktek ?
Di depan persidangan cara meraberikan kuasa itu dilaksanakan de
ngan 2 cara yaitu :

1. Diberikan secara lisan.
2* Diberikan 3©cara tertulis.

Ad, 1* Diberikan secara lisan.
Kuasa yang diberikan secara lisan itu dapat dilaksanakan 

atau diberikan sebelum perkara diajukan ke Pengadilan Negeri; 
dan dapat pula diberikan pada waktu persidangan berlangsu®, 

Diberikan pada waktu 3ebelura perkara diajukan ke Penga
dilan Negeri, kuasa itu harus diberikan dimuka pejabat negeri 
yang berwenang dan isi dari apa yang dikuasakan harus ditulis 
dengan lengkap dan jela3 oleh pejabat tersebut. Dan keraudian di- 
bacakan dan diberitahukan maksudnya kepada kedua belah pihak -
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yaitu pemberi dan penerima kuasa. Kemudian surat kuasa itu di- 
tanda tangani oleh kedua belah pihak Notaris dan saksi-saksi.

Diberikan pada waktu persidangan borlangsung, dalam hal 
ini pemberi kuasa memberikan kuasa kopada seseorang pada saat 
berlang3Ungnya 3idang.
Mengenai surat gugatnya dalam hal ini dibuat sendiri oleh peng- 
gugat.

Ad. 2. Diberikan secara tertulis.
Kuasa yang diberikan secara tertulis ada 2 raacam yaitu:

a), Kuasa diberikan sebelum perkara diajukan ke Pengadilan 
Negeri.
Orang yang diberi kuasa itu dikuasakan untuk membuat dan me- 
nanda tangani surat permohonan gugat.
Kuasa tersebut haru3 bersifat khusu3 artinya kuasa itu diberi
kan hanya untuk mengums mengenai perkara tertentu yang diper- 
sidangkan di Pengadilan Negeri.

b). Kuasa yang diberikan sesudah perkara diajukan ke Penga
dilan Negeri*
Surat kuasa ini juga surat kuasa khusus kepada seseorang untuk 
nengurus perkara yang nomor registernya di Pengadilan Negeri 
sudah ada aisalnya Perkara Perdata no.: 220/1972 Pdt.

Jadi di dalam hal suatu perkara sudah diputus di Penga
dilan Negeri, pada hal pemberi kuasa bermaksud naik banding ke 
Pengadilan Tinggi, maka peraberi kuasa harus memberi kuasa baru 
lagi.

Kuasa dapat juga diberikan kepada pihak ke 3 (tiga) yang
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disebut kuasa substitusi. Kuasa ini mempunyai kekuatan yang 
aama dengan kuasa yang pertama tadi, asalkan substitusi itu 
disobutkan dengan togas dalara surat kuasa itu*

Sobagai akhir dari pada Bab III ini perlu juga kiranya 
satu kasus yang akan diolah dan diteliti tentang pemberian ku
asa yang sudah berjalan dalam Adrainistrasi Pemerintahan De- 
partomen atau non Departenen seperti Lembaga-Lembaga Tinggi 
Negara yaitu Presiden, Dewan Pertimbangan Agung, Dewan Perwa- 
kilan Rakyat, Badan Pemeriksa Keuangan, Mahkaraah Agung.

Menurut Undang-Undang Pokok Kepegawaian no : 1& tahun 
1961 Lembaran Negara no : 263 tahun 1961 Pengangkatan seseo
rang sebagai pegawai negeri dan penempatannya dalam jabatan 
negeri dinyatakan dengan surat keputusan nonurut ketentuan 
yang diatur dengan Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah(pa
sal 6 Undang-Undang no 13/1961).
Sedangkan aiapa-siapa yang berhak melakukan pengangkatan dan 
peraberhentian jabatan negeri, sudah diatur dengan Undang-Un- 
dang no. 21 tahun 1952,
Di dalam pasal 1 Undang-Undang no. 21 tahun 1952 ini disebut- 
kan :
a). Presiden untuk pegawai yang digaji menurut P.G.P.S. 1945 

golongan VI ruang e keatas atau golongan IV/b P.G.P.S 1968.
b). Menteri raengenai pegawai yang termasuk dalara lingkungan ke- 

kuasaannya, kecuali yang tersebut di atas.
c). Masing-raasing Dewan Pertimbangan Agung, Dewan Perwakilan 

Rakyat, Majelis Pennu3yawaratan Rakyat, Badan Pemeriksa Ke-
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uangan, Mahkamah Agung, juga diberikan hak pengangkatan / 
peraberhentian Pegawai Negeri*

Dalan pasal 4 Undang-Undang no.21 tahun 1952 tersebut disebut- 
kan bahwa Menteri atau badan-badan Dewan Pertiinbangan Agung, 
Dewan Perwakilan Rakyat, Majelis Permusyawaratan Rakyat,Badan 
Pemoriksa Keuangan, Mahkamah Agung dapat nenyerahkan kekuasa- 
annya yang diraaksud untuk mengangkat Pegawai Negeri golongan 
V*b* P.G.P.S* 1948 ke bawah atau golongan Il/c P.G.P.S. 1968 
kepada pemegang kuasa dalam lingkungan keraenteriannya* 
Penyorahan kekuasaan itu diatur dengan surat keputusan menteri 
yang bersangkutan.

Dalam rangka Skripsi ini saya arabil salah satu contoh 
dalam praktek pelaksanaan Undang-Undang no* 21 tahun 1952 ini 
di Kejaksaan Agung Republik Indonesia*
Dengan Surat Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia nomor : 
Kop.045/D.A*/6/69 tertanggal 19 Juni 1969 ditetapkan ketentu- 
an mengenai wewenang penanda tanganan di bidang Kepegawaian 
dalan Leabaga Kejaksaan sebagai berikut :
Pasal 1 : Jaksa Agung menanda tangani seraua surat-surat kepu

tusan, surat perintah dan lain-lain mengenai pengang
katan, kepindahan dan sebagainya dari pegawai Kejak
saan yang digaji menurut golongan IV/c P.G.P.S.1968 
keatas*

Pasal 2 : Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan mengenai pengang
katan dan sebagainya dari pegawai golongan IV/b P*G. 
P.S* 1968*
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PqqoI 3 ; Kepala Direktorat Personalia raengenai Pengangkatan 
dan sebagainya dari pegawai golongan Ill/a s/d IV/a 
P.G.P.S. 1966.

Pasal 4 : Kepala Bagian Kepegawaian dan seterusnya sarapai de
ngan Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri. 

Demikianlah salah satu contoh dalara praktek dalara bidang Peme- 
rintahan ada juga ponyerahan kekuasaan kepada excelon bawahan 
yang berlaku secara fungsionil dan terus menerus.
Yang menjadi persoalan sekarang, apakah perbuatan atau surat 
Keputusan Jaksa Agung tersebut juga merupakan salah satu macam 
dari pongertian lastgeving (pemberian kuasa) ?

Kalau diperhatikan unsur-unsurnya terlihat bahwa exe- 
Ion atasan meraberi kuasa kepada exelon bawahannya atau pejabat 
tertentu untuk melakukan sesuatu atas namanya. Dan kekuasaan 
terseout aapau aicabut kembali sosuai dengan peraturan yang ber 
laku, Yang diberi kuasa harus raemberi laporan kepada yang men- 
beri kuasa tentang apa yang sudah dilakukan,
Sarapai disini terlihat unsur-unsur tersebut, juga terdapat da
lam pemberian kuasa seperti diatur dalam Bab XVI BW Buku ke III.

Tetapi menurut hemat penulis pemberian kuasa atau wewe- 
nong seperti disebut dalam Undang-Undang Pokok Kepegawaian ter
sebut di atas tidak masuk salah satu macam pengertian pemberian 
kuasa seperti tercantum dalam Buku ke III bab XVI BW* Ada per- 
bedaan yang essensiel antara pemberian kuasa seperti diatur da
lam BW dengan peraberian kuasa yang diatur dalam Undang-tfndang 
Pokok Kepegawaian.
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1* Seperti tercantum dalam pasal 1792 BW.
Pemberian kuasa adalah suatu persetujuan dengan mana se
orang raemberikan kekuasaan kepada seorang lain, yang me- 
neriraanya, untuk atas naiaanya menyelenggarakan suatu u- 
rusan.
Jadi kalau kita lihat sepintas lalu pemberian wewenang 
oleh Presiden atau Menteri menurut Undang-Undang Pokok 
Kepegawaian tersebut di atas seolah-olah sama dengan pem
berian kuasa seperti diatur dalam Buku III BW bab XVI,te
tapi sebetulnya tidaklah sama.
Menurut pendapat penulis hal yang merabedakan ialah bah
wa dalam pengertian lastgeving seperti tersebut dalara pa-i
sal 1792 BW harus ada persetujuan dari kedua belah pihak. 
Sedang menurut surat keputusan/raenanda tangani Surat Ke
putusan Pengangkatan/pemberhontian Pegawai Negeri seper
ti disebut dalam Undang-Undang Pokok Kepegawaian, cukup 
sepihak yang menentukan yaitu Presiden atau Menteri atau 
dengan kata lain atasan yang berwenang, dan exelon bawah- 
an wajib raelaksanakannya sebab merupakan perintah atau 
instruksi yang harus dilaksanakan,

2. Dalam pemberian kuasa 3eperti diatur dalam BW si kuasa 
dapat raenolak pemberian kuasa itu kalau ia tak setuju,se- 
dangkan pemberian kuasa seperti diatur dalara Undang-Undang 
Kepegawaian, si kuasa (exelon bawahan) tidak ada alterna- 
tif lain baginya selain melaksanakan.

3. Kedudukan hukum (revht posisi) kedua pihak (pemberi dan

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi MASALAH PEMBERIAN KUASA (LASTGEVING) BANGUN SIDARI SAMOSIR



43

yang diberi kuasa) adalah sama derajat menurut BW, se
dangkan di dalam Undang-Undang Pokok Kepegawaian pembe
ri dan yang diberi kuasa tidak sama derajatnya,

Oleh karena itu penulis berkesimpulan bahwa pemberian 
kuasa yang diatur dalara Undang-Undang Pokok Kepegawaian,tidak 
masuk pemberian kuasa seperti yang diatur dalam BW, tetapi ma- 
suk dalara hukum Tata Pemerintahan dan Admini3trasi Negara atau 
lebih tepat termasuk delegasi wewenang dan dekonsentrasi Admi
nistrate atau dalam pengertian yang lebih luas termasuk hukum 
Publik.-
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B A B IV

SEDIKIT URAIAN PEMBERIAN KUASA DALAM HUKUM AD AT

Kalau kita lihat negara kita negara Republik Indonesia 
ini dari Sabang sampai Merauke yang boranoka macara adat isti- 
adatnya pada uraunnya mengenal peaberian kuasa itu, Cuma isti- 
lahnya berbeda-bcda, tetapi naksud dan tujuannya sama.
Misalnya di dalam hal perkawinan pinang (meminang Indonesia, 
nglamar, Jawa), mempunyai corak-corak Indonesia yang sangat u- 
imim. Fihak kesatu, kebanyakan pihak pemuda dengan ncnghidang- 
kan sirih nengajak pihak lainnya mengadakan perkawinan yang 
tertentu^ Peminangan sedemikian itu hampir sclalu dijalankan 
oleh seorang utusan atau seorang wakil, biasanya dalam pada i- 
tu dipakainya b&nyak peribahasa-peribahasa hiasan yang rauluk- 
rauluk, Utusan atau wakil itu bcrtindak atas naraa Calon pengan- 
tin pria untuk rpenyatakan apa kehendak dari calon pengantin i- 
tu kepada calon pengantin wanita yang telah dipilihnya untuk 
iatterinya. Fihak yang bertindak adalah golongan kerabat, atau 
atau orang tuanya dengan persetujuannya golongan sekerabatnya 
atau juga orang tuanya sendiri, keserauanya kebanyakan sesudah 
perundingan dengan mereka yang bersangkutan. Bila peminangan i- 
tu diterima baik, biasanya tidak sekaligus aengakibatkan per
kawinan melainkan nengakibatkan pertunangan dulu, yaitu perse
tujuan antara kedua bolah pihak, di mana mereka satu sama lain 
bertimbal-balik berjanji mengadakan perkawinan.
Perjanjian baru mengikat kedua belah pihak pada saat diterima-
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kannya hadiah pertunangan ialah alat pengikat atau tanda yang 
kelihatan, yang terkadang-kadang dari kedua pihak satu kopada 
yang lain (Batak, Minangkabau, kebanyakan suku Dayak, bebcrapa 
suku Toraja dan suku To Mori).
Tanda itu oleh orang Jakarta disebut tanda putus bicara, tanda 
putus atau tanda jadi, yang oleh orang Sunda disebut panglaniar, 
panyancang, panancuk atau tatandon, terdiri dari sekedar uang 
atau benda (kain, cincin).^)
Tanpa tanda pertunangan sedemikian itu perjanjian untuk kawin 
itu tidak mengikat demikian yang terjadi di Garawangi (kabupa- 
ten Kuningan).
Kebanyakan lelakilah yang aemberikan hadiah pertunangan itu*

Di Krinci tanda peletak itu adalah petaruh pertunangan 
yang dikembalikan sesudah perkawinan*^)
Jadi kalau kita lihat bahwa tanda itu sangat penting sekali da
lara hukum adat, karena tanda itu merupakan wakil dari pemberi 
kua3a yang diserahkan kepada si pembavra untuk diterimakan kepa
da seseorang. Dalara hal ini si pembawa berfungsi sebagai peneri
ma kuasa. Jadi dengan demikian si pemberi tanda tersebut menja
di terikat atas segala sesuatu yang dilaksanakan si pembawa ta- 
di yang berfungsi sebagai penerima kua3a.
Biasanya yang demikian ini si pemberi tanda tidak hadir.

Misalnya dapat kita lihat pada masyarakat Bali yang man- 
bawakan korisnya kopada seseorang penduduk inti dusun kerabat-
8) .ProfSoeporao, SH, Hukum Perdata Adat Jawa Barat. Jembatan.

1967, hal. 45.
9),Mr.B,Ter Haar, Azas-Aza3 dan susunan Hukucl Adat. Pradnya Pa- 

raraita, hal. 133*
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desa, dia dapat mengikatkan dirinya pada keputusan-keputusan 
yang dijatuhkan pada hal dia sendiri tidak hadir^G)
Kalau kita lihat fungsi keris tersebut adalah sebagai tanda yang 
nyata yang raerupakan surat kuasa yang diporgunakan 3i petabawa ke- 
ris tersebut untuk melakukan sesuatu perbuatan*

Contoh lain yang berhubungan dengan hal tersebut di atas 
ialah janda di Bali, dengan merapergunakan keris suaminya yang 
mati sebagai wakilnya untuk mengambil anake (adopteren) buat al- 
marhun atau dengan kata lain raengikat dirinya pada perbuatan-per- 
buatan hukum yang terselenggara selaraa ia tak hadir*

Sama halnya dengan raja di Jawa yang untuk perkawinannya 
dengan bini muda diwakilinya oleh seorang pegawai yang dibawakan- 
nya kerisnya.

Selain dari tanda yang kelihatan seperti keris tersebut 
di atas ada juga sebagai tanda yang kelihatan yang berupa surat. 
Hal ini dianggap sebagai suatu tanda yang kelihatan ialah nisal- 
nya penanda tanganan surat akte oleh kepala dusun, dengan mana 
yang meraperlihatkan hubungan iiasyarakat dengan kedudukan hukum 
baru ini buat raana yang akan datang, atau juga secarik kerta3 

(surat) yang oleh seorang diberikan kepada seorang lainnya yang 
lantas berjanji (raengikat dirinya) untuk raemberikan suaranya un
tuk si pemberi surat tadi, atau surat yang dipakai untuk raengam- 
bil orang lain sebagai pekerjanya.

Dalam alara raja-raja, maka tanda yang kelihatan itu ada-

10}* Mr. B. Ter Haar, Ibid. hal. 134*
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pernyataan dan perkuatan pertalian hulcum antara raja dan raja 
angkatan, antara raja dan penghulu rakyat.
Untuk maksud itu sebagai tanda yang kelihatan maka raja sering 
meraberikan kepada raja yang di bawah kekuasaannya yang berupa, 
satu stel pakaian, sopucuk senjata, sebatang tongkat,juga per
nyataan pengakuan yang digoreskan dalam logam.

Dan bila benda-benda itu ditcriraa oleh yang berkepen- 
tingan raaka ini berarti menerima akan maksud raja tersebut.

Maka dalam hal ini juga alat-alat yang diberikan terse
but yang berupa suatu tanda yang nampak dengan jelas adalah ber 
fungsi sebagai wakil, jadi berfungsi sebagai surat kuasa antara 
pemberi kuasa dengan penerima kuasa.

Kalau penulis aeninjau contoh-contoh tersebut di atas ma 
ka menurut hukura adat di daerah itu surat kuasa itu adalah me
rupakan suatu tanda yang kelihatan, yang diberikan pemberi kua
sa kepada penerima kuasa.
Tanda itu merupakan wakil atau ganti badan si peraberi kuasa.De
ngan tanda itulah si penerima kuasa dapat raelaksanakan tugas- 
nya deni kepentingan si peraberi kuasa. Atau dengan kata lain 
tanda itu merupakan suatu pengikat antara penerima tanda {pene- 
neriaa kuasa) dengan pemberi kuasa.

Sekarang akan kita lihat bagairaanakah pemberian kuasa i- 
tu di daerah lain.

11). Mr. B. Ter Haar, Ibid, hal. 135*
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Di Tapanuli Utara pada urauranya yang penulis saksikan dengan raa- 
ta kcpala sendiri di dalam hal taeminang seorang wanita, de&iki- 
an :
Kalau seorang perauda telah ingin untuk mengawini seorang perem- 
puan untuk dijadikan isterinya, maka pemuda tadi tidak langsung 
raengeoukakan apa yang terkandung di dalan hatinya kepada calon 
isterinya itu.
Biasanya si penmda tadi selalu meraberi kuasa (mewakilkan) kepa
da teraannya yang akrap sekali atau saudara terdekat untuk rae- 
nyampaikan apa isi hatinya. Si kuasa inilah yang raenya&paikan 
isi hati dari si penberi kuasa kepada calon isterinya.
Biasanya si Pemberi kuasa (calon suami) itu hadir juga pada 
waktu lamaran itu dilaksanakan*
Bilamana lamaran itu diterima, kedua belah pihak, balk pihak ca
lon suami maupun calon isteri saling raemberitahukan kepada orang 
tuanya bahwa mereka berdua telah sepakat untuk menjadi suami is
teri. Setelah hal itu diketahui orang tua masing-masing,maka pa
da saat yang telah ditentukan pihak orang tua laki-laki akan da
tang melamar calon menantunya kepada orang tua wanita Itu*
Dalara hal ini pula orang tua laki-laki meiaberi kuasa kepada sa- 
udara-saudaranya terdekat untuk pelamaran ini, Biasanya yang la- 
Eira berlaku di Tapanuli Utara orang tua laki-laki hadir juga pa
da waktu pelamaran itu. Tetppi meskipun dia hadir dia 3endiri 
hanya 3ebagai pendengar. Si kuasalah yang membicarakan segala 
sesuatunya terhadap pihak orang tua wanita itu. Segala tindakan- 
tindakan yang dilaksanakan si kuasa adalah atas nama penberi ku-
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asa.
Di Jawa Barat mengenai peraberian kuasa itu juga ada di 

mana rakyat raenunjuk seorang wakil untuk raenghadiri rapat desa. 
Yang raana menurut hcmat penulis penunjukan wakil itu adalah ju
ga pemberian kuasa.

Seperti disebutkan oleh Wedana Trogong (Kabupaten Garut) 
dan Kepala Desa Sukamaju, Sadang (Kabupaten Garut) dan Mangun- 
rejo (Kabupaten Tasikmalaya), orang-orang yang menjadi wakilnya 
penduduk desa yang wajib kerja, pada waktu rapat de3a atau pada 
pembicaraan dengan pejabat biasanya menyebutkan dirinya dengan 
mana orang yang meraberi kuasa padanya*^

Menunjuk wakil untuk perkara di Pengadilan dengan jalan 
lisan di bidang atau dengan kuasa tertulis juga umura berlaku di 
seluruh wilayah hukum di Jawa Barat. Jadi orang yang berdasar- 
kan hukum adat tampil ko rauka untuk orang lainnya disebut pada 
umuranya wakilnya, hal ini di Pulau Jawa disebut wJugulw.̂ 3)

Dalam hukum adat sering terjadi bahwa sanak saudara men
jadi wakilnya satu sama lain. Demikian pula halnya dengan sua- 
rai yang mewakili isterinya. Dalam hal demikian tidak ditanyakan 
apakah ada surat kuasa atau apakah ada perbuatan pemberian pe- 
rintah tegas untuk perwakilan itu.

Jadi dari uraian di atas dapat dilihat bahwa di dalam 
hukum adat surat kuasa itu ada atau pemberian perintah itu te
gas, hanya perlu jika terhadap orang asing.
12).Prof. Soepomo, SH, op.cit. hal. 235.
13).Mr« B. Ter Haar, op.cit, hal. 142*
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Di pengadilan Gubernemen sudah barang tentu diharuskan oleh un
dang-undang, peraberian kuasa khusus yang tertulis.

Dengan demikian dapat kita lihat bahwa di beberapa dae- 
rah tersebut di atas surat kuasa itu menurut hukum adat di tern- 
pat itu adalah merupakan suatu tanda yang kelihatan, dan tanda 
yang kelihatan yang dibawakan oleh seseorang, berarti ia sudah 
syah menurut hukum adat sebagai seorang penerima kuasa untuk 
bertindak melakukan sesuatu perbuatan tinfcuk kepentingan pemberi 
kuasa.

Di daerah lain pemberian kuasa itu hanya dilakukan seca
ra lisan tanpa ada tanda yang kelihatan. Meskipun tidak ada tan
da tapi hal itu oleh masyarakat juga dianggap sah dan segala - 
tindakan-tindakan penerima kuasa oleh masyarakat umum diterima 
dengan baik.

Bagaimanakah seandainya terjadi suatu peristiwa yang ti
dak diinginkan di dalara pemberian kuasa itu menurut hukum adat? 
Di dalam hukum adat pemberian kuasa itu tidak jelas terperinci 
seperti apa yang diatur di dalam BW.Tetapi sekalipun demikian 
segala 3esuatu persoalan yang timbul akibat pemberian kuasa i- 
tu menurut hukum adat selalu dapat diputu3 dengan adil sesuai 
dengan keputusan yang hidup dalam masyarakat itu.

Di dalam segala peristiwa mengenai pemberian kuasa, pe- 
neriraa kuasa atau wakil menurut pendapat umum wajib untuk mea-
jalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Apa yang dijalankarv* 
nya sesuai dengan kuasanya oleh pendapat umum dianggap sebagai 
tindakan pemberi kuasa sendiri.
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Soepomo di dalara penyelidikannya di Jawa Barat tidak menenu- 
kan poristiwa mengenai penerima tugas yang melampaui batas - 
tugasnya.H)
Di bandung pernah terjadi bahwa seorang penerima tugas, yai
tu seorang raandor dari beberapa bidang sawah, meninggal dunia. 
Kemudian pemilik sawah menunjuk kuasa lain. Maka tugas itu ti
dak dengan sendirinya berpindah kepada ahli waris.

Terhadap pcristiwa-peristiwa yang timbul akibat perabe- 
rian kuasa di dalam hukum adat marilah kita lihat beberapa yu- 
risprudensi yang berhubungan dengan itu ;

1. Sebuah putusan Lanaraaa Jakarta tcrtanggal 3 Juni 1*576 
(Enthoven, halaman 49)^ menyatakan bahwa menurut hukum adat 
yang bcrlaku bagi kedua belah pihak, peraberi tugas berhak me- 
minta perhitungan dan pertanggungan dari penerima tugas untuk 
usaha-usahanya sclaku itu. Tetapi hal ini tidak berarti bahwa 
pemberi kuasa selalu wajib menenpuh jalan yang sulit ini un
tuk memaksakan penerima tugas raemenuhi kewajibannya.

2. Van der Me u l e n , ^ )  halaman XXX menyebut putusan "Raad 
van Justitie" Jakarta tcrtanggal 12 Descraber 1913.Menurut pu
tusan ini pemberian tugas menurut hukum adat juga dihentikan 
bilaraana pemberi tugas meninggal dunia.

3. "Landraad" Bogor dengan putusan twrtanggal 9 Kopember 
1910 (Van der Meulen) halaman XXX) memutuskan, bahwa hukum a- 
dat tidak mengenai kuasa yang tidak dapat ditarik kembali,hal
14). Prof, Soepomo, SH, op.cit. hal. 234.
15). Prof. Soepoino, SH, Ibid, hal. 237.
16). Prof. Soepomo, Loc.cit.
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raana tidak bertontangan dengan dasar-da3ar imun mengenai kea- 
dilan.

4. Dalam putusan n Landraad" Sukabuni tertanggal 16 - Mei 
1929 (T. bg. 131 halaraan 25) disebutkan tentang seorang pengu- 
rus harta kekayaan yang melampaui batas wewenangnya, seorang 
pemegang kuasa telah raemindahkan hak atas kebun tersebut atas 
nama anaknya perempuan tanpa diketahui pemilik kebun teh. Sa
tu setengah tahun kemudian wanita tersebut menjual kebun itu 
kepada pihak ketiga dan akhirnya pemilik kebun menuntut tanah- 
nya dari pihak pembeli.

Dari putusan itu ternyata, bahwa pemilik kebun terse
but (pemberi tugas) menganggap dirinya tidak tcrikat karena 
tindakan sewenang-wonang yang dilakukan oleh penerima tugas,-
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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.

53
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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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