
Pertemuan Ke-8, Rabu 11 September 2019 
Pembaca : Ahmad Imron, SHI, M.H 

  
BAB KETIGA 

TENTANG HAK MILIK (EIGENDOM) 
BAGIAN KE SATU 

Ketentuan – Ketentuan Umum 
(Pasal 570-583) 

Hak milik atau disebut Hak Eigendom. Kata Eigendom berasal dari “Eig” 
berarti diri sendiri atau pribadi, sedangkan “Dom”  berasal kata domaniaal yang 
berarti milik.  Menurut Prof. Subekti. Eigendom adalah hak paling sempurna atas 1

suatu benda.  

Unsur-unsur yang dapat ditarik dari pengertian Hak Milik sebagaimana 
diatur dalam Pasal 570 BW tersebut di atas adalah:  

1. Adanya hak menikmati atas benda dengan leluasa dan bebas serta 
berdaulat sepenuhnya,  

2. Hak menikmati kegunaan atas benda secara leluasa dan penuh tidak 
bertentangan dengan undang-undang dan peraturan umum,  

3. Penggunaan hak secara bebas dan penuh tidak mengganggu hakhak 
orang lain,  

4. Kemungkinan pencabutan hak milik untuk kepentingan umum dengan 
pembayaran ganti rugi.  2

Adapun ciri-ciri dari Hak Milik atau Eigendom, menurut Prof. Wirjono 
Prodjodikoro sebagai berikut : 

1. Hak Milik atau Hak Eigendom merupakan hak induk dari hakhak kebendaan 
lainnya,  

2. dari segi kuantitasnya, Hak Eigendom merupakan hak yang selengkap-
lengkapnya,  

3. hak Milik atau Eigendom mempunyai sifat yang tetap, dalam artian tidak akan 
lenyap terhadap kebendaan lainnya. Hak Milik tidak akan lenyap walaupun hak-
hak kebendaan lainnya menimpanya, sedangkan hak kebendaan lainnya dapat 
lenyap jika menghadapi hak Eigendom,  
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4. Hak Milik mengandung inti dari semua hak kebendaan lainnya.  3

Asas yang dianut dalam Pasal 571 BW adalah asas Accessie/Perlekatan, 
yang terlihat secara jelas antara lain berbunyi sebagai berikut “Hak milik atas 
sebidang tanah mengandung didalamnya kepemilikan atas segala apa yang ada di 
atasnya dan didalam tanah” 

Setiap orang yang mempunyai hak milik atas suatu benda, berhak meminta 
kembali benda miliknya itu dari siapapun juga yang menguasainya berdasarkan hak 
milik itu (Pasal 574 BW). Permintaan kembali yang didasarkan kepada hak milik ini 
dinamakan revindicatie. Baik sebelum maupun pada saat perkara sedang diperiksa 
oleh Pengadilan, pemilik dapat meminta supaya benda yang diminta kembali itu disita 
(revindicatoir beslag). 

Hak Milik atau Eigendom selain berkaitan dengan benda-benda pada 
umumnya, dalam banyak hal sangat sering dikaitkan dengan Hak Milik atas 
tanah. Dengan berlakunya UUPokok Agraria, maka ketentuan dalam Buku II BW 
dinyatakan tidak berlaku lagi, sepanjang mengenai bumi, air dan kekayaan 
alam yang terkandung di dalamnya, kecuali ketentuan-ketentuan tentang 
hipotik. Adapun beberapa pasal-pasal yang tidak berlaku lagi dengan 
keluarnya UUPA. Pasal-pasal itu di antaranya Pasal 545 BW, Pasal 552 BW, Pasal 
553 BW, Pasal 562 BW, Pasal 565 BW tentang Bezit, serta Pasal 571 BW, 586 BW 
sampai Pasal 605 BW, Pasal 616 BW sampai dengan Pasal 624 BW yang 
berkaitan dengan Eigendom Dengan berlakunya UUHT, maka hipotik sepanjang 
mengenai tanah juga dinyatakan tidak berlaku lagi.  4
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