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BAB V  

 PENUTUP 

 

A. SIMPULAN 

Dari uraian yang telah di kemukakan maka dapat di tarik kesimpulan 

sebagia berikut : 

1. Bahwa perlindungan terhadap beziter yang beritikad baik adalah di 

tentukan pada saat ia memperoleh kebendaan tersebut yang tidak 

mengetahui adanya cacat cela yang terkandung dalam kebendaan. 

Sedang untuk yang beritikad buruk jika seseorang pada permulaan 

memperoleh bezit mengetahui bahwa benda itu tidak sah. 

2. Bahwa bezitter yang memperoleh bezit dengan itikad baik maka 

bezitnya berlaku sebagaialas baik yang sempurna, dapat menolak 

orang yang datang padanya untuk menuntut  kembali. Bezitter 

beritikad baik yang membeli suatu benda yang cacat perolehannya 

sehingga mengakibatkan benda itu di sita oleh polisi mempunyai 

hak untuk menuntut ganti kerugian dari penjual, sedang untuk 

orang yang memperoleh dengan itikad buruk harus mengembalikan 

benda yang telah diterimanya. 

3. Bahwa bezit atas suatu benda dalam pengaturannya termasuk buku 

II KUH Perdata tetapi untuk perlindungannya dalam buku IV 

perihal pembuktian dalam daluarsa. 
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4. Bahwa bezitter yang beritikad baik yang membeli benda yang cacat 

perolehannya hingga mengakibatkan kerugian kepada orang lain, ia 

masih di lindungi asalkan tidak diperoleh dengan Cuma-Cuma, di 

beli dari orang yang wajar menjualnya dengan harga pasaran waktu 

membeli dan tidak mengetahui bahwa benda tersebut merupakan 

hasil curian. 

5. Bahwa pelaksanaan perlinungan terhadap bezitter yang beritikad 

baik adalah gugatan, berdasarkan pasal 1471 KUH Perdata. 

 

B. SARAN 

Dari uraian terseut di atas penulis berusaha memberi saran sebagai berikut: 

1. Dalam penyelesaian perkara jual beli barang curian hendaknya 

hakim menggunakan pasal 1471 KUH Perdata yaitu jual beli milik 

orang lain adalah batal dan dapat memberi dasar untuk mengganti 

kerugian, jika si pembeli tidak mengetahui bahwa barang itu 

kepunyaan orang lain. 

2. Perlindungan terhadap bezitter kiranya akan lebih terjamin 

kepastian hukumnya apabila istilah bezit diterjemahkan secara 

baku ke dalam bahasa indonesia, sehingga tidak menimbulkan 

kesalah pahaman bagi para pencari keadilaan. 

 

 

 


