
HUKUM BENDA

RH



Hak Kebendaan Yang Memberi
Kenikmatan

1. Bezit (Ps. 529 s/d 568 BW)

Secara harfiah berarti Penguasaan. 
Maksudnya adalah ‘ barang siapa menguasai
suatu barang, maka dia dianggap sebagai
pemiliknya ’.



• Menurut Ps. 529 BW, bezit adalah keadaan
seseorang yang menguasai suatu benda, baik
dengan diri sendiri maupun melalui perantaraan
orang lain, dan yang mempertahankan atau
menikmatinya selaku orang yang memiliki benda itu.

• Menurut Prof.Subekti lebih dijelaskan maknanya 
sebagai berikut : ‘Bezit adalah suatu keadaan lahir 
(fakta), dimana seseorang menguasai suatu benda 
seolah olah kepunyaannya sendiri, dengan tidak 
mempersoalkan siapa pemilik benda itu sebenarnya.



• Lebih lanjut dalam Ps. 530 BW disebutkan bahwa
ada dua macam bezit, yaitu yang beriktikad baik
(te goede trouw) dan yang beritikad tidak baik.(te
kwader trouw).

• Unsur bezit ada dua, yaitu :

a. unsur keadaan dimana seseorang menguasai
suatu benda (corpus) ;

b. unsur kemauan orang tersebut untuk memilikinya
(animus).



• Pengertian bezit yang dengan itikad baik
adalah penguasaan karena penguasaan
atas benda tersebut terjadi tanpa diiketahui
cacat cela dalam benda tersebut (Ps.531 
BW).

• Contohnya, seseorang yang menerima
warisan dianggap sebagai pemilik barang
tersebut, demikian pula seseorang yang 
menang pada suatu lelang barang. Jadi
terdapat alas hak yang sah .



• Sebaliknya, pencuri juga dapat menguasai dan
mau memiliki benda yang dicuri, tetapi keadaan
ini tergolong dalam bezit yang te kwader trouw. 

• Dalam hal tersebut diatas, maka apakah
perlindungan oleh undang undang hanya
diberikan kepada yang te goede trouw (yang 
jujur), berlaku ungkapan bahwa kejujuran itu
dianggap ada pada setiap orang, sedangkan
ketidak jujuran harus dibuktikan. (Ps.533 BW).



• Bezit harus dibedakan dengan detentie, 
yakni keadaan dimana seseorang
menguasai suatu benda berdasarkan suatu
hubungan hukum tertentu dengan pemilik
yang sah dari benda tersebut, misalnya
hubungan sewa menyewa, tidak harus
menimbulkan kemauan bagi si penyewa
untuk memiliki. Pada diri seorang detentor
tersebut, dianggap bahwa kemauan untuk
memiliki benda yang dikuasai itu tidak ada.



Menurut ketentuan Ps 538 BW, “ Penguasaan
atas suatu benda diperoleh dengan cara
menempatkan benda itu dalam kekuasaan
dengan maksud mempertahankannya untuk
diri sendiri”.

Ketentuan tersebut mengandung unsur-unsur :

a. Kata ‘Menempatkan’ berarti perbuatan aktif
yang dapat dilakukan sendiri atau dilakukan
oleh orang lain atas nama.



b. Kata, ‘benda’ meliputi pengertian benda
bergerak dan benda tidak bergerak; benda
bergerak meliputi benda yang sudaha ada
pemiliknya , atau yang belum ada
pemiliknya.

c. Kata “dalam kekuasaan” menunjukkan
keharusan adanya hubungan langsung
antara orang yang menguasai dengan
benda yang dikuasai.



d. Kata “ mempertahankan untuk diri sendiri” 
menunjukkan unsur keharusan adanya
animus, yaitu kehendak menguasai benda
itu untuk memilikinya sendiri; setiap
pemegang/penguasa benda itu dianggap
mempertahankan penguasaannya selama
benda itu tidak beralih ke tangan orang lain 
atau selama benda itu tidak nyata-nyata
telah ditinggalkannya ( Ps. 542 BW).



Cara memperoleh penguasaan (Bezit) 
dapat dibedakan :

a. Menguasai benda yang tidak ada
pemiliknya

Penguasaan atas benda yang tidak ada
pemiliknya disebut ‘penguasaan originair’, 
atau “bezit occupatio”.



Memperoleh penguasaan cara ini tanpa
bantuan orang lain, hanya tertuju pada
benda bergerak yang tidak ada pemiliknya
(res nullius), yang kemudian diakui dan
dikuasai.
Contoh : mengaku dan menguasai hasil

tangkapan ikan di laut, binatang hasil
buruan sendiri di hutan, atau benda lain 
yang dibuang oleh pemiliknya.



b. Menguasai benda yang sudah ada pemiliknya

Penguasaan atas benda yang sudah ada
pemilikya, mempunyai dua kemungkinan, 
yaitu dengan bantuan orang lain yang 
menguasai lebih dahulu / pemiliknya dan
tanpa bantuan orang lain yang terkait.



Penguasaan dengan bantuan orang yang 
menguasai lebih dulu/pemiliknya disebut
“pengusaan traditio” atau “penguasaan
derivatif”, yakni melalui penyerahan benda
tersebut, misalnya penguasaan atas hak gadai, 
hak pakai, hak sewa, hak memungut hasil
dlsb.



Memperoleh penguasaan tanpa bantuan orang
yang menguasai lebih dulu/pemiknya disebut
“penguasaan tanpa levering”, misalnya menguasai
benda temuan di jalan, benda orang lain yang 
hilang.

• Berdasarkan ketentuan Ps. 1977 ayat (1) BW, 
penguasaan berlaku sebagai alas hak yang 
sempurna. Dengan demikian orang yang 
menguasai benda itu sama dengan pemiliknya. 
Hak milik adalah alas hak yang sempurna.



• Ketentuan tersebut di atas dibatasi oleh ayat
(2) nya, bahwa perlindungan hukum yang 
diberikan oelh ayat (1) itu tidak berlaku bagi
benda-benda yang hilang atau benda-benda
curian. Terhadap benda-benda ini, bezit
sebagai hak yang sempurna tidak berlaku.



2. Hak Milik (Hak Eigendom)
• Pengertian hak milik disebutkan dalam Ps. 570 

BW yang menyatakan bahwa hak milik adalah hak 
untuk menikmati sepenuhnya kegunaan suatu 
benda dan untuk berbuat sebebas-bebasnya 
terhadap benda itu asal tidak bertentangan 
dengan undang-undang atau peraturan umum 
dan tdk menimbulkan gangguan thdp hak-hak org 
lain, dgn tdk mengurangi kemungkinan 
pencabutan hak itu demi kepentingan umum 
berdasarkan ketentuan perundangan dengan 
pembayaran ganti rugi.



• Berdasarkan ketentuan tersebut dapat
disimpulkan bahwa eigendom adalah hak yang 
paling sempurna atas suatu benda. Memang
dahulu hak eigendom dipandang benar-benar
mutlak, dalam arti tidak terbatas, namun pada
masa akhir-akhir ini mincul pengertian tentang
asas kemasyarakatan (sociale functie ) dari hak
tersebut. Hal tersebut tercermin dalam UUPA kita
yang menonjolkan asas kemasyarakatan tesebut
dengan menyatakan bahwa semua hak atas tanah
mempunyai fungsi sosial. 



• Hal ini berarti bahwa kita sudah tidak dapat
berbuat sewenang-wenang atau sebebas-
bebasnya dengan hak milik kita sendiri. Bahkan
pada masa kini suatu perbuatan yang pada
hakekatnya berupa suatu pelaksanaan hak milik
dapat dipandang sebagai bertentangan dengan
hukum, jika perbuatan itu dilakukan dengan tidak
menyangkut kepentingan yang patut, atau dengan
maksud semata-mata untuk mengganggu
kepentingan orang lain (“misbruikvanrecht”).



• Contoh yang terkenal adalah putusan mahkamah
agung di Perancis (Tahun 1855) di mana telah
dikalahkan perkaranya seseorang yang membuat
suatu pipa asap di atas atap rumahnya yang 
ternyata tidak ada gunanya dan hanya
dimaksudkan untuk mengganggu tetangganya
sehingga kehilangan suatu pemandangan yang 
indah. Hakim mahkamah agung tersebut
menyatakan pembuatan pipa tersebut sbagai
suatu misbruik van recht dan memerintahkan
untuk menyingkirkan pipa asap yang 
bersangkutan.



Sebagai hak kebendaan yang sempurna, hak milik
mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :

a. Merupakan hak induk terhadap hak-hak kebendaan
yang lain.

b. Ditinjau dari segi kualitasnya, merupakan hak yang 
paling lengkap.

c. Bersifat tetap, artinya tidak akan lenyap terhadap
hak kebendaan yang lain. Sedangkan hak kebendaan
yang lian dapat lenyap jika menghadapi hak milik.

d. Mengandung inti dari hak kebendaan yang lain, 
sedangkan hak kebendaan yang lain hanya
merupakan bagian saja dari hak milik.



Cara memperoleh hak milik datur dalam Ps. 
584 BW, yang megatur hanya secara
limitatif saja :

a. Melalui pengambilan (toegening atau
occupatio) Cara memperoleh hak milik
dengan mengambil benda-benda bergerak
yang sebelumnya tidak ada pemiliknya



b. Malalui penarikan oleh benda lain 
(natrekking atau accecio)

Cara memperoleh hak milik di mana benda
pokok yang telah dimiliki secara alamiah
bertambah besar atau bertambah
jumlahnya.

Misalnya pohon-pohoan (sebagai benda
pokok) bertambah banyak sehingga jumlah
pohon yang menjadi hak milik menjadi
bertambah.



c. Melalui daluwarsa (verjaring)
Cara memperoleh hak milik karena lampaunya
waktu 20 tahun dalam hal ada alas hak yang sah
atau 30 tahun dalam hal tidak ada alas hak (Ps.
610 BW). Kadaluarsa yang dimaksud disini adalah
acquisiteve verjaring, yakni suatu cara untuk
memperoleh hak kebendaan setelah lampau
waktu tertentu, disisi lain tedapat extinctieve
verjaring yaitu suatu cara untuk dibebaskan dari
suatu hutang setelah terlampauinya waktu
tertentu.



d. Melalui pewarisan (erfopvolging)

Cara memperoleh hak milik bagi para ahli
waris yang ditinggalkan pewaris. Disini para
ahli waris memperoleh hak milik menurut
hukum tanpa harus ada tindakan
penerimaan benda secara fisik.

Ahli waris bisa berupa ahli waris menurut
undang-undang (ab intestato) maupun
menurut wasiat (testament)



e. Melalui penyerahan (levering atau
overdracht).

Cara memperoleh hak milik karena adanya 
pemindahan hak milik seseorang yang 
berhak memindahkannya kepada orang lain 
yang memperoleh hak milik itu. Cara ini
merupakan cara yang paling banyak
dilakukan dalam kehidupan masyarakat
sekarang.



Perkataan levering mempunyai dua arti.

Yang pertama berarti perbuatan berupa
penyerahan kekuasaan belaka atas suatu benda
(feicelijke levering); pengertian kedua berarti
perbuatan hukum yang bertujuan memindahkan
hak milik kepada orang lain (yuridische levering).



• Penyerahan hak milik atas benda bergerak
cukup dilakukan dengan penyerahan
kekuasaan belaka atas benda itu, sedangkan
penyerahan hak milik atas benda tak bergerak
harus dibuatkan suatu surat penyerahan yang 
harus dituliskan dalam daftar hak milik.



Cara memperoleh hak milik yang tidak
disebutkan dalam Ps. 584 BW :

a.Pembentukan benda (zaaksvorming), yaitu
dengan cara membentuk atau menjadikan
benda yang sudah ada menjadi benda yang 
baru. Misalnya, kayu diukir menjadi patung, 
benang ditenun menjadi kain dlsb. Orang
yang menjadikan atau membentuk benda
baru tersebut menjadi pemiliknya (Ps. 606 
BW).



b. Penarikan hasilnya (vruchttrekking), yaitu
benda yang merupakan hasil/buah dari benda
pokok yang dikuasainya, misalnya buah pisang
dari pohon pisang, anak sapi dari sapi yang 
dikuasainya (Ps. 575 BW).



c. Percampuran atau persatuan benda
vereniging), yaitu perolehan hak milik karena
bercampurnya beberapa macam benda
kepunyaan beberapa orang :

• Jika bercampurnya benda itu karena
kebetulan, maka benda itu menjadi milik
bersama orang-orang tersebut, seimbang
dengan harga benda mereka semula.



• Jika bercampurnya benda itu karena
perbuatan seseorang pemilik benda, maka
dialah menjadi peimilik dari benda baru
tersebut dengan kewajiban membayar
ongkos-ongkos, ganti rugi dan bunganya
kepada para pemilik lain dari benda-benda
semula (Ps. 607-609 BW).



d. Pencabutan hak (onteigening),, yaitu cara
memperoleh hak milik bagi penguasa dengan
jalan pencabutan hak milik atas suatu benda
kepunyaan satu atau beberapa orang.

Untuk melakukan hal ini penguasa harus
mendasarkan tindakannya pada undang-
undang dan harus untuk tujuan
kepentiangan umum dengan disertai
pemberian ganti rugi yang layak kepada
(para) pemiliknya.



e.Perampasan (verbeurdverklaring), yaitu cara
memperoleh hak milik dari penguasa dengan
jalan merampas hak milik atas suatu benda
kepunyaan terpidana yang dipergunakan
untuk melakukan tindak pidana.



f. Pembubaran suatu badan hukum, yaitu
dengan pembuabaran badan hukum maka
para anggota badan hukum dapat emperoleh
bagian dari harta kekayaan badan hukum
tersebut (Ps. 1665 BW).


