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Subyek dan Obyek Hukum

Pada Umumnya (bukan hanya dalam 

bidang Hk Perdata atau Dagang)
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PENGERTIAN SUBYEK HUKUM

(Persoon)

• Pemegang hak dan kewajiban menurut hukum

• Menurut hukum berkuasa (berwenang) 

mempertahankan haknya

• Dapat dikenakan kewajiban jika melakukan 

pelanggaran/kejahatan yang dilarang oleh 

peraturan perundang-undangan yang berlaku
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KLASIFIKASI SUBYEK HUKUM  I

1. Natuurlijk persoon

Setiap manusia dianggap sebagai subyek

hukum kecuali dalam Undang-Undang

dinyatakan tidak cakap bertindak sbg subyek

hukum.
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• Dalam ranah Hk Perdata, di manakah diatur 

masalah kecakapan natuurlijk persoon utk 

bertindak sbg subyek hukum?

�Dalam KUHPerdata ataukah KUHDagang?

THINK !!

Kalau dlm KUHPerdata sebut pasalnya!

Kalau dlm KUHDagang sebut pasalnya !
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KLASIFIKASI SUBYEK HUKUM  II

2. Rechtspersoon (Badan Hukum)

– Badan perkumpulan yang diciptakan oleh hukum.

– Dapat melakukan perbuatan hukum seperti 

manusia. 

– Memiliki kekayaan tersendiri terpisah dari 

kekayaan manusia yg menjadi anggota badan tsb.
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• Apakah setiap badan/perkumpulan dapat 

menjadi Rechtspersoon?

• Jelaskan !

• Syarat-syarat untuk menjadi Rechtspersoon ?

• Jelaskan !
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BENTUK-BENTUK BADAN HUKUM

1. Badan Hukum Publik

2. Badan Hukum Privat

i. Badan Hukum Publik

o Badan hukum publik didirikan oleh Pemerintah 

berdasarkan perundang-undangan yang dijalankan 

secara fungsional oleh Pemerintah atau badan 

pengurus yang diberikan tugas untuk itu.
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ii. Badan Hukum Privat

o Badan hukum privat merupakan badan hukum 

swasta yang didirikan bukan oleh negara untuk 

tujuan tertentu yakni keuntungan, sosial, pendidikan, 

ilmu pengetahuan, dan lain-lain menurut hukum 

yang berlaku secara sah.
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• Contoh badan hukum publik

– BUMN, Pemerintahan Daerah, bahkan negara, dan 

juga organisasi internasional, semacam World 

Bank, IMF, dll.

• Contoh badan hukum privat

– PT, Koperasi, Yayasan, Perkumpulan
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PENGERTIAN OBYEK HUKUM

• Ps. 499 KUHPerdata:

–Menurut Undang-undang, barang adalah tiap 

benda dan tiap hak yang dapat menjadi obyek dari 

hak milik.

• Kesimpulannya:

– Barang dapat terdiri dari BENDA dan atau HAK yg 

dapat dimiliki oleh subyek hukum.
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KLASIFIKASI OBYEK HUKUM

• Benda yang bersifat kebendaan

– Benda yang bersifat kebendaan adalah suatu

benda yang sifatnya dapat dilihat, diraba, 

dirasakan dengan panca indera (berwujud)

• Benda yang bersifat tidak kebendaan
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– Hak kebendaan yang bersifat sebagai pelunasan 

hutang ( hak jaminan ) yang melekat pada kreditur 

yang memberikan kewenangan untuk melakukan 

eksekusi kepada benda yang dijadikan jaminan jika 

debitur melakukan wanprestasi terhadap suatu 

prestasi (perjanjian).
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Benda yg bersifat kebendaan

1. Benda bergerak

� Karena sifatnya (ps. 509 KUHPerdata)

� Karena ditentukan UU (ps. 511 KUHPerdata)

2. Benda tidak bergerak

� Karena sifatnya

� Karena tujuannya

� Karena ditentukan UU
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Benda yg bersifat tidak kebendaan

• Hak jaminan atas suatu benda untuk dijadikan 

pelunasan hutang kreditur.

• Hak atas kekayaan intelektual dalam karya 

cipta, mesin, teknologi, dsb.
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