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Berakhirnya Perjanjian 

 Berakhirnya perjanjian berbeda dengan 

berakhirnya suatu perikatan.  

 Suatu perikatan dapat hapus sementara 

perjanjian yang menjadi sumbernya 

masih tetap ada.  

 



 Suatu perjanjian baru akan berakhir apabila 

segala perikatan yang timbul dari perjanjian 

tersebut telah hapus seluruhnya.  

 Berakhirnya perikatan tidak dengan sendirinya 

mengakibatkan berakhirnya perjanjian, 

sedangkan berakhirnya perjanjian dengan 

sendirinya  mengakibatkan berakhirnya perikatan.  

 Dengan berakhirnya suatu perjanjian maka 

perikatan-perikatan yang terdapat di dalam 

perjanjian tersebut secara otomatis menjadi 

hapus. 

 



Cara-cara Berakhirnya Perjanjian 
 

Ada beberapa hal yang mengakibatkan 
berakhirnya perjanjian, yaitu: 

1. Ditentukan dalam perjanjian oleh para pihak. 
Suatu perjanjian berakhir pada saat yang telah 
ditentukan oleh para pihak dalam perjanjian. 

2. Batas berlakunya suatu perjanjian ditentukan 
oleh undang-undang, misalnya dalam Pasal 
1066 KUH Perdata bahwa para ahli waris dapat 
mengadakan perjanjian untuk tidak melakukan 
pemecahan harta selama jangka waktu 
tertentu, yaitu hanya mengikat selama lima 
tahun. 

 



3. Perjanjian menjadi hapus dengan terjadinya suatu 
peristiwa baik yang ditentukan oleh para pihak 
maupun undang-undang, misalnya: 

 Pasal 1603 KUH Perdata menentukan bahwa 
perjanjian kerja berakhir dengan meninggalnya si 
buruh. 

 Pasal 1646 KUH Perdata menentukan salah satu 
sebab berakhirnya suatu persekutuan adalah: 

 dengan musnahnya barang atau diselesaikannya 
perbuatan yang menjadi pokok persekutuan; 

 jika salah seorang sekutu meninggal atau ditaruh di 
bawah pengampuan, atau dinyatakan pailit. 

 



4. Pernyataan menghentikan perjanjian baik oleh 
kedua belah pihak maupun oleh salah satu pihak 
(Opzegging). 

 Hanya dapat dilakukan pada perjanjian yang 
bersifat sementara, misalnya dalam Pasal 1603 ayat 
(1) ditentukan bahwa para pihak dapat mengakhiri 
perjanjian kerja jika diperjanjikan suatu waktu 
percobaan atau pada perjanjian sewa-menyewa. 

5. Adanya putusan hakim 

 Misalnya dalam suatu perjanjian sewa-menyewa 
rumah tidak ditentukan kapan berakhirnya, maka 
untuk mengakhiri perjanjian ini dapat dilakukan 
dengan putusan Pengadilan Negeri.  



6. Apabila tujuan perjanjian telah tercapai. 

 Dengan dicapainya tujuan perjanjian, maka 
perjanjian itu akan berakhir. Misalnya dalam 
perjanjian jual beli televisi, setelah televisi 
diserahkan oleh penjual dan pembeli telah 
membayar harganya, maka perjanjian itupun 
berakhir. 

7. Dengan adanya perjanjian para pihak (Heroping). 
 Pasal 1338 ayat (2) KUH Perdata memberi 

kemungkinan berakhirnya suatu perjanjian 
dengan adanya kesepakatan antara kedua 
belah pihak. 
 


