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Klausula eksonerasi delam kontrak adhesi merupakan 
~enomena dalam masyarakat yang perlu mendapat kajian dan 
perhatian. Dalam praktek, hal semaeam ini sangat banyak di 
lakukan dikalangan bisnis dan perdagangan, sebagai upaya
salah satu pihak untuk melepaskan diri dari tanggung jawab. 
Kondisi ini akan membawa akibat kurang terlindunginya sa
lah satu pihak, apabila kontrak atau perjanjian LQi tidak 
berjalan seimbang, adanya bargaining position dan bargain
ing powwr yang tidak seimbang, berakibat terganggunya ek
sistensi kontrak tersebut. . 

Topik bahasan klausula eksonerasi dalam kontrak adhe
si demikian urgennya. Aktualisasi permaslahan 'ln1 selring
dengan berkembangnya dun1a bisnis dan perdagamgan, dimana 
bentuk-bentuk kontrak semaeam itu aeap kali dijumpai. Per
lindungan pihak yang lemah terhadap kesewenangan ~ihak la
in. Untuk itu dalam penelitlan in1 akan dirumuskan permasa
lahan sebagai berikut: 
Bagimana eksistensi dari kalusula eksonerasl dalam kontrak 
adhesi ditinjau dari aspek hukum nerjanjian? . 

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh garnbaran 
deskriptif tentang model kontrak adhesi yang mengandung 
Kalusula ekSOnerE-1Si, untuk akaji dan ditinjau dari aspek 
hukum uerjanjian. r 

Sealin i'tu dengan mengung:<ap praktek kontrak adhesl. 
yang mengandune klausula eksonerasi, akan dapat diupayakan
keseimbangan POSi8i para pihak. Sehingga dengan demikian 
akan dapat menyelaraskan dan menyeimbangkannya.

Pelaksanaan peneli~ian ini dengan menggunakan meto
de Juridi3 normat1i. j),lta ,yang diperoleh berasal dari stu
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dl dokumenter dan contoh-contoh kontrak dl masyarakat. Ke
mudlan dllakukan anallsls deskrlptlf terhadap asas, doktrln 
maupun prlnsip dan teorl yang mendukung dlkaitkan dengan 
~raktek kontrak yang ada. 

sebagai kesimpulan, bahwa kontrak adhesi dengan kla
sula eksonerasi merupakan praktek Keoutuhan masyarakat akan 
model perjanjian yang cepat, eflslen dan efektlf. Namun de
mlkian perlu dlperhatlkan, bahwa model kontrak tersebut di
sinyalir dan memang cenderung merugukan selah satu plhak
kerena adanya pelepas"an atau pembatasan tanggung jawab.
Untuk ltu perlu pengawasan dan kalau perlu penyeragaman agar
mudah dikontrol dan lebih memberl perllndungan hukum kepada
plhak yang lemah poslsinya. 
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