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BERAKHIRNYA PERIKATAN 
 Perjanjian baru benar-benar berakhir jika seluruh isi perjanjian 

telah ditunaikan. Isi perjanjian itu adalah perikatan. Ps 1381 
KUHPdt mengatur cara hapusnya perikatan : 

 1. Pembayaran; 
 2. Penawaran pembayaran tunai diikuti penyimpanan; 
 3. Pembaharuan utang atau Novasi; 
 4. Percampuran utang; 
 5. Perjumpaan utang/kompensasi; 
 6. Pembebasan utang; 
 7. Musnahnya benda yang menjadi obyek perikatan; 
 8. Syarat batal dalam setiap perjanjian; 
 9. Berlakunya syarat batal; 
 10. Karena lampaunya waktu. 
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1. Pembayaran 
 

 Yang dimaksud dengan pembayaran dalam 
hukum perikatan adalah setiap pemenuhan 
prestasi secara sukarela. Dengan dipenuhinya 
prestasi itu perikatan menjadi hapus. 



 Pasal 1382 KUH Perdata selain daripada debitur 
sendiri orang-orang lain juga dapat memenuhi 
prestasi itu, yaitu: 

1. mereka yang berkepentingan, misalnya orang yang turut 
terutang dan seorang penanggung utang (borg); dan 

2. mereka yang tidak berkepentingan, asal saja mereka 
bertindak atas nama debitur atau atas namanya sendiri, 
asal ia tidak menggantikan kedudukan kreditur. 

 



 Jika  Pembayaran yang dilakukan pihak ketiga  
mengakibatkan terjadinya penggantian kedudukan 
kreditur  dinamakan subrogasi.  

 Jadi, setelah pihak ketiga tersebut melakukan 
pembayaran, lenyaplah hubungan hukum antara 
debitur dengan kreditur lama. Akan tetapi, pada saat 
yang sama terjadilah hubungan hukum antara debitur 
dengan kreditur baru yang menggantikan kedudukan 
kreditur lama. 

 



2. Penawaran pembayaran tunai, diikuti oleh 
penyimpanan atau penitipan 

 

 Hal ini dilakukan jika si berutang ingin membayar  
utangnya, sementara si berpiutang menolak 
pembayaran.  

  Agar penawaran yang demikian sah, perlu (1405 
KUHPdt): 

1. bahwa penawaran itu dilakukan kepada seorang 
kreditur atau kepada seorang yang berkuasa 
menerimanya untuk dia; 

 



2. bahwa penawaran itu dilakukan oleh orang yang 
berkuasa untuk membayar; 

3. bahwa penawaran itu mengenai seluruh uang pokok 
yang dapat dituntut dan bunga yang dapat ditagih 
serta biaya yang telah ditetapkan, tanpa mengurangi 
penetapan kemudian; 

4. bahwa ketetapan waktu telah tiba jika itu dibuat 
untuk kepentingan kreditur; 



5. bahwa syarat yang menjadi beban utang telah 
terpenuhi. 

6. bahwa penawaran itu dilakukan di tempat yang 
menunut persetujuan pembayaran harus dilakukan 
dan jika tiada suatu persetujuan khusus mengenai itu, 
kepada kreditur pribadi atau di tempat tinggal yang 
sebenamya atau tempat tinggal yang telah dipilihnya; 

7. bahwa penawaran itu dilakukan oleh seorang Notaris 
atau juru sita, masing-masing disertai dua orang saksi. 

 



3. Pembaharuan utang atau Novasi 

 Pembaharuan utang atau novasi adalah 
persetujuan atau perjanjian, yang menyebabkan 
hapusnya suatu perikatan dan pada saat yang 
bersamaan timbul perikatan lainnya yang 
ditempatkan sebagai pengganti perikatan semula 
(perikatan lama). 

 



Ada tiga macam jalan untuk pembaruan utang (1413 BW) : 

1. Novasi obyektif  , bila seorang debitur membuat suatu 
perikatan utang baru untuk kepentingan kreditur yang 
menggantikan utang lama, yang dihapuskan karenanya. 

2. Novasi subyektif pasif , bila seorang debitur baru ditunjuk 
untuk menggantikan debitur lama, yang oleh kreditur 
dibebaskan dan perikatannya; 

3. Novasi subyektif aktif , bila sebagai akibat suatu 
persetujuan baru seorang kreditur baru ditunjuk untuk 
menggantikan kreditur lama, yang terhadapnya debitur 
dibebaskan dan perikatannya. 



4. Perjumpaan utang atau Kompensasi 

 Jika dua orang saling berutang, maka terjadilah 
antara mereka suatu perjumpaan utang yang 
menghapuskan utang-utang kedua orang tersebut 
(1425 BW). 

 Cara-cara perjumpaan  utang diatur  dalam Pasal 1426-
1435 KUHPdt. 



5. Percampuran Utang 
 Bila kedudukan sebagai kreditur dan debitur 

berkumpul pada satu orang, maka terjadilah demi 
hukum suatu percampuran utang dan oleh sebab itu 
piutang dihapuskan. Pasal 1436 KUHPdt 

 



6. Pembebasan utang 

 Pembebasan utang adalah perbuatan hukum 
dimana kreditur melepaskan haknya untuk 
menagih piutangnya kepada debitur. Pembebasan 
utang tidak boleh dipersangkakan tetapi harus 
dibuktikan . Diatur dalam Pasal 1438-1443 BW 



7. Musnahnya barang yang terutang 

 Jika barang yang menjadi obyek perjanjian 
musnah, tidak dapat diperdagangkan lagi/ hilang 
hingga sama sekali tidak diketahui apakah barang 
tersebut masih ada atau tidak, maka hapuslah 
perikatan tersebut, asal musnahnya barang 
tersebut di luar kesalahan si berutang (debitur).  

 Pasal 1444 dan 1445 KUHPdt 



8. Pembatalan Perjanjian 
 

 Jika suatu perjanjian batal demi hukum, maka 
tidak ada suatu perikatan yang dilahirkan 
karenanya. 

 



9. Berlakunya Suatu Syarat Batal 
 

 Perikatan bersyarat adalah perikatan yang lahirnya 
maupun berakhirnya (batalnya) digantungkan 
pada suatu peristiwa yang belum dan tidak akan 
terjadi. Syarat batal adalah suatu syarat yang 
apabila terpenuhi, menghentikan perjanjian. 

 



10.Lewat Waktu 
 

 Lewat waktu ialah suatu sarana hukum untuk 
memperoleh sesuatu atau suatu alasan untuk 
dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya 
waktu tertentu dan dengan terpenuhinya syarat-
syarat yang ditentukan dalam undang-undang. 

 Daluarsa untuk memperoleh hak milik atas suatu 
barang dinamakan daluarsa acquisitif, sedangkan 
daluarsa untuk dibebaskan dari suatu perikatan 
(atau suatu tuntutan) dinamakan daluarsa 
extinctif. 
 


