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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Air merupakan salah satu kebutuhan pokok sehari-hari makhluk hidup 

didunia ini yang tidak dapat terpisahkan. Tidak hanya penting bagi manusia, air 

merupakan bagian yang penting bagi makhluk hidup lainnya baik hewan 

maupun tumbuhan. Tanpa adanya air kemungkinan tidak ada kehidupan 

didunia ini, karena semua makhluk hidup sangat memelukan air untuk bertahan 

hidup.
1
 Mengingat pentingnya air/ sumber air bersih untuk kehidupan sehari-

hari, maka pemerintah memiliki peran yaitu pengelolaan sumber air menjadi 

wewenang negara yang telah diatur dalam Pasal 33 UUD 1945 ayat (2) dan 

ayat (3). Pemerintah pusat melalui pemerintah daerah menyerahkan wewenang 

pengelolaan air bersih ini kepada Pemerintah Daerah dalam suatu Badan Usaha 

Milik Daerah (BUMD) yaitu Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). 

Perusahaan Daerah air Minum (PDAM) pasti membutuhkan konsumen untuk 

menjual produknya dan menjalankan usahanya.  

Semua konsumen yang berlangganan di PDAM diberikan bukti 

pembayaran dan di belakang bukti pembayaran terdapat perjanjian baku. 

Perjanjian baku adalah perjanjian yang hampir seluruh klausula-klausulanya 

dibakukan oleh pemakainya dan pihak yang lain pada dasarnya tidak 
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mempunyai peluang untuk merundingkan atau meminta perubahan.
2
 Peristiwa 

tesebut seringkali terjadi karena tidak ada kesetaraan kedudukan secara 

ekonomis antara para pihak, keadaan yang demikian ini dimanfaatkan pihak 

yang mempunyai kedudukan ekonomi yang lebih tinggi, untuk membuat 

ketentuan-ketentuan yang menguntungkan pihaknya. Dengan ketidakadaan 

kesetaraan para pihak dalam membuat perjanjian, maka nampaknya tidak ada 

pula kebebasan untuk mengadakan kontrak.
3
  

Pemerintah ingin mewujudkan perlindungan terhadap konsumen serta 

menanggulangi banyaknya klausula eksonerasi yang merugikan konsumen, 

maka pemerintah membuat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen. Selain itu, Nasution berpendapat bahwa perlindungan 

konsumen merupakan masalah perlindungan manusia bagi semua bangsa di 

dunia termasuk di indonesia. Undang-undang ini diharapkan dapat mendidik 

masyarakat indonesia untuk lebih menyadari akan segala hak dan kewajiban 

yang mereka miliki terhadap pelaku usaha seperti yang kita baca pada 

konsideran undang-undang ini yang menyebutkan bahwa untuk meningkatkan 

harkat dan martabat konsumen perlu meningkatkan kesadaran, pengetahuan, 

kepedulian, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi 

dirinya, serta menumbuhkembangkan sikap pelaku usaha yang bertanggung 

jawab.
4
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Mewujudkan perlindungan konsumen adalah mewujudkan hubungan 

dimensi yang satu sama lainnya mempunyai keterkaitan dan saling 

ketergantungan antara konsumen, pengusaha, dan pemerintah.
5
 Namun, Praktik 

dunia usaha pada kenyataanya juga menunjukkan bahwa “keuntungan” 

kedudukan tersebut sering diterjemahkan dengan pembuatan perjanjian baku 

dan/atau klausula baku dalam setiap dokumen atau perjanjian yang dibuat oleh 

salah satu pihak yang “lebih dominan” dari pihak lainnya. Dikatakan bersifat 

“baku” karena, baik perjanjian baku maupun klausula tersebut, tidak dapat dan 

tidak mungkin dinegosiasikan atau ditawar-tawar oleh pihak lainnya.
6
 

Pelaku usaha akhirnya sering memanfaatkan serta mengeksploitasi 

kelemahan-kelemahan konsumen guna mencari keuntungan yang sebanyak-

banyaknya melalui promosi, cara penjualan serta penetapan perjanjian standar 

(klausula baku) yang secara sepihak sangat merugikan konsumen. Sedangkan 

konsumen disisi lain justru merupakan pilihan yang tidak menguntungkan 

karena hanya dihadapkan pada suatu pilihan, yaitu menerima walaupun dengan 

berat hati.
7
  

 Dalam Perjanjian baku terdapat klausula eksonarasi yang merupakan 

pembatasan pertanggungjawaban dari kreditur. Klausula eksonerasi hanya 

dapat digunakan dalam pelaksanaan perjanjian dengan itikad baik. Klausula 

Eksonerasi terhadap kerugian yang timbul karena kesengajaan pengusaha 

adalah bertentangan dengan kesusilaan, karena itu pengadilan dapat 
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mengesampingkan eksonerasi itu. Houwing mengatakan bahwa eksonerasi 

karena sengaja tidak memenuhi perjanjian adalah sama dengan pembatasan 

perjanjian tersebut. Klausula Eksonerasi hanya dapat digunakan jika tidak 

dilarang oleh undang-undang dan tidak bertentangann dengan kesusilaan.
8
 

Pada kenyataanya klausula eksonerasi tersebut cenderung secara substansi 

hanya menuangkan dan menonjolkan hak-hak yang ada pada pihak yang 

berkedudukan lebih kuat sedangkan pihak lainnya terpaksa menerima keadaan 

itu karenanya posisinya yang lemah. Hal tersebut banyak merugikan konsumen 

dan tidak memenuhi hak-hak dari konsumen dan hanya pelaku usaha yang 

mendapatkan banyak keuntungan.
9
  

Melihat dari beberapa ketentuan klausul diatas, seharusnya perjanjian 

pada dasarnya harus dibuat berdasarkan kesepakatan bebas antara dua belah 

pihak yang cakap untuk bertindak demi hukum (pemenuhan syarat subjektif) 

untuk melaksanakan suatu prestasi yang tidak bertentangan dengan aturan 

hukum yang berlaku, kepatutan, kesusilaan, ketertiban umum, serta kebiasaan 

yang berlaku dalam masyarakat luas (pemenuhan syarat objektif). Namun 

adakalanya “kedudukan” dari kedua belah pihak dalam suatu negosiasi tidak 

seimbang, yang pada akhirnya melahirkan suatu perjanjian yang “tidak terlalu 

menguntungkan” bagi salah satu pihak.
10

 

Pemerintah sebenarnya sudah mempunyai inisiatif sendiri dan 

menyediakan pelayanan umum kepada masyarakat atau konsumen, jauh 

sebelum upaya perlindungan konsumen ada, semua ini dilakukan untuk 
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memberikan pelayanan kepada konsumen dan memastikan konsumen dapat 

menggunakan fasilitas umum tersebut dengan biaya yang murah, hanya saja, 

kenyataannya masih banyak konsumen yang belum memperoleh kepuasaan 

dalam menggunakan pelayanan publik meskipun pemerintah telah berubah 

status menjadi penyedia jasa monopoli.
11

  

Penulis dalam hal ini mengambil contoh tentang klausula eksonerasi 

pada tagihan pembayaran di Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta 

Binangun dan PDAM Klaten, karena pada klausula ada beberapa ketentuan 

yang tidak terpenuhinya hak-hak konsumen. 

Berdasarkan permasalahan diatas, maka penulis tertarik untuk 

mengangkat ke dalam suatu penelitian dengan judul : “KONSUMEN DAN 

KLAUSULA EKSONERASI DALAM PERJANJIAN BAKU : STUDI DI 

PDAM TIRTA BINANGUN DAN PDAM KLATEN”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dalam penelitian ini 

merumuskan masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimanakah profil klausula eksonerasi dalam berlangganan air di 

PDAM ? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui profil dari klausula 

eksonerasi dalam berlangganan air di Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM).  
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D. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari adanya penelitian ini adalah : 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil dari penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran 

bagi hukum di indonesia, khusunya bagi hukum perdata. Selain itu, 

memberikan analisis mengenai klausula eksonerasi dalam perjanjian baku 

yang sebagian bertentangan dengan Undang-Undang perlindungan 

konsumen. 

2. Manfaat Praktis 

a. Untuk mengembangkan dan membentuk pikir yang dinamis, serta 

mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu-ilmu yang 

diperoleh. 

b. Untuk menegtahui permasalahan yang timbul serta berusaha 

memberikan masukan berupa pemikiran mengenai analisis tentang 

klausula baku dengan peraturan yang mengaturnya. 

c. Untuk memberikan wawasan kepada masyarakat dan khususnya kepada 

pelaku usaha. Dalam hal ini perusahaan bus untuk membuat klausul 

eksonerasi yang tidak bertentangan dengan peraturan yang ada.  

E. Kerangka Pemikiran 

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka landasan teori yang 

Penulis kemukakan adalah sebagai berikut : 

1. Profil klausula eksonerasi dalam berlangganan air di PDAM 

a. Profil klausula eksonerasi di PDAM Tirta Binangun 
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1) Pembayaran rekening air minum PDAM Pusat tanggal 1 s/d 20 di 

PDAM Kulon Progo jln. Masjid Agung No. 1 Wates. 

2) Pembayaran rekening air minum lebih dari tanggal 20 pada bulan 

yang bersangkutan dikenakan denda, untuk rumah tangga, sosial 

umum dan sosial khusus Rp. 2.500, Instansi dikenakan biaya Rp. 

5.000, sedangkan niaga dan industri Rp. 10.000. 

3) Rekening air minum di Unit, pembayarannya di unit masing-

masing. 

4) Konsumen/pelanggan yang melakukan pengrusakan, 

menghilangkan, memasang alat di meteran air dikenakan 

sanksi/denda sesuai peraturan yang berlaku di PDAM Kulon Progo. 

5) Konsumen/Pelanggan yang melakukan pemindahan jaringan, 

pengambilan air sebelum meter, mengambil air dengan pompa 

yang dipasang sebelum meter, yang sebelumnya tidak mendapatkan 

ijin dari PDAM dikenakan sanksi/denda sesuai dengan peraturan 

yang berlaku di PDAM. 

b. Profil Klausula eksonerasi di PDAM Klaten 

1) Pembayaran rekening ini dilakukan dikantor Kas Pusat dan Kantor 

Kas Pembantu PDAM yang telah ditetapkan sesuai dengan 

pembagian wilayah anda masing-masing serta menyerahkan 

rekening terakhir. Mohon diperiksa dahulu kwitansi yang anda 

terima dan laporkan segera bila terdapat kesalahan selambat-

lambatnya 3 (tiga) hari. 
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2) Pembayaran dapat anda lakukan setiap tanggal 1 s/d 20 dan apabila 

melewati tanggal tersebut dikenakan sanksi denda. Adapun denda 

dikenakan pada masing-masing jenis tunggakan baik rekening air 

maupun rekening non air. 

3) Apabila pembayaran menunggak ; 

a) 2 (dua bulan) berturut-turut aliran air akan ditutup sementara, 

tanpa pemberitahuan sebelumnya. 

b) Apabila setelah 2 (dua) bulan sejak aliran air ditutup, 

pelanggan belum dapat menyelesaikan pembayaran terhadap 

semua tunggakan yang ada, maka sambungan rumah akan 

dicabut/dibongkar, dan jika berminat menjadi pelanggan lagi 

dikenakan persyaratan sebagai pemohon calon pelanggan baru 

dengan peryaratan pembayaran harus melunasi seluruh 

tunggakan rekening pelanggan yang belum dibayar ditambah 

dengan dendanya membayar biaya sambungan baru sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku. 

4) Pembayaran dapat dilayani di : 

a) Loket PDAM 

b) Kantor Pos 

c) BRI 

d) BTN 

e) BPD 

5) Batas minimum untuk pemakaian air untuk semua golongan 

dihitung 10 M
3
. 
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6) Untuk penghematan gunakan air secukupnya. 

7) Apabila anda merasa kurang puas atau merasa dirugikan, segera 

hubungi kami melalui : 

a) Kota Klaten (0272) 320507 

b) SMS 085100100302 

c) IKK Prambanan (0272) 552097 

d) IKK Selanggu (0272) 552097 

e) IKK Karanganom (0272) 337526 

f) IKK Ceper (0272) 554642 

g) IKK Karangnongko (0272) 3100346 

h) Info Tagihan Rek. Ketik TGH (spasi) NO SAMB kirim ke 

085640707125 

Perjanjian baku adalah perjanjian yang hampir seluruh klausul-

klausulnya di bakukan oleh pemakainya dan pihak yang lain pada dasarnya 

tidak mempunyai peluang untuk merundingkan meminta perubahan.
12

 

Abdulkadir Muhammad berpendapat, istilah perjanjian baku dialih 

bahasakan dari istilah yang dikenal dalam bahasa Belanda yaitu “standard 

contract”. Kata baku atau standar artinya tolak ukur yang dipakai sebagai 

patokan atau pedoman bagi setiap konsumen yang mengadakan hubungan 
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hukum dengan pengusaha, yang dibakukan dalam perjanjian baku ialah 

meliputi model, rumusan, dan ukuran.
13

  

Pada klausula baku yang perlu dikhawatirkan adalah dicantumkannya 

klausula eksonerasi pada perjanjian tersebut. Klausula Eksonerasi adalah 

klausul yang mengandung, membatasi, atau bahkan menghapus sama sekali 

tanggung jawab yang semestinya dibebankan kepada pihak produsen.
14

 

Klausula Eksonerasi biasanya dimuat dalam perjanjian sebagai 

klausula tambahan atas unsur esensial dari suatu perjanjian pada umumnya 

ditemukan dalam perjanjian baku. Klausula tersebut merupakan klausula yang 

sangat merugikan konsumen yang umumnya memiliki posisi lemah jika 

dibandingkan dengan produsen, karena beban yang seharusnya dipikul oleh 

produsen, dengan adanya klausula tersebut menjadi beban konsumen.
15

 

Menurut Rijken, klausula eksonerasi
 

adalah klausul yang dicantumkan 

dalam suatu perjanjian yang mana satu pihak akan menghindarkan diri untuk 

memenuhi kewajibannya dengan membayar ganti rugi seluruhnya atau 

terbatas, yang disebabkan karena wanprestasi atau perbuatan melawan 

hukum.
16

 

Pengaturan khusus mengenai perlindungan konsumen diatur dalam 

ketentuan pasal 18 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 

Tentang Perlindungan Konsumen, yang menetapkan : 
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1) Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan jasa yang ditujukan untuk 

diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku 

pada setiap dokumen atau perjanjian apabila : 

a. Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha; 

b. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan 

kembali barang yang dibeli konsumen; 

c. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan 

kembali uang yang dibayarkan atas barang dan jasa yang dibeli oleh 

konsumen; 

d. Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha 

baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan 

segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli 

oleh konsumen secara angsuran; 

e. Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau 

pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen; 

f. Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurai manfaat jasa atau 

mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli 

jasa; 

g. Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa 

aturan baru, tambahan, lanjutan atau pengubahan lanjutan yang 

dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen 

memanfaatkan jasa yang dibelinya; 

h. Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha 

untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan 

terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran. 

2) Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau 

bentunya sulit terlihat atau tidak dapat terbaca secara jelas, atau hak 

jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran. 

 

Dengan berlakunya UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen, maka terdapat pembatasan relatif yang lebih tegas terhadap 

pencantuman klausul (perjanjian) baku dan klausul eksonerasi. Hal tersebut 

sebagaimana ditetapkan dalam pasal 18 (4) UU No. 8 Tahun 1999, pelaku 

usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentang dengan undang-

undang ini.
17

 

Terdapat doktrin dari beberapa sarjana yang mengemukakan 

mengenai klausula eksonerasi. Doktrin tersebut antara lain : 

                                                             
17
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tentang Landasan Normatif, Doktrin dan Praktiknya, Yogyakarta : Ombak, hal. 16. 



12 

 

Menurut Engels (1978: 159), syarat-syarat untuk pembatasan atau 

penghapusan tanggung jawab (syarat-syarat eksonerasi) tersebut, pada umunya 

dituangkan dalam tiga bentuk yuridis : 

a. Bentuk di mana tanggung jawab untuk akibat-akibat hukum, karena 

tidak atau kurang baik memnuhi kewajiban-kewajiban, dikurangi atau 

dihapuskan (misalnya ganti kerugian dalam hal ingkar kewajiban atau 

wanprestasi). 

b. Bentuk dimana kewajiban-kewajiban sendiri, yang biasanya dibebankan 

pada pihak untuk manasyarat dibuat, dibatasi atau dihapuskan ( 

misalnya perluasan pengertian keadaan darurat). 

c. Bentuk dimana kewajiban-kewajiban dicipta, salah satu pihak 

dibebankan dengan kewajiban untuk memikul tabggung jawab pihak 

yang lain yang mungkin ada untuk kerugian yang diderita oleh pihak 

ketiga.
18

 

A.Plato (Patrik 1980: 6), orang yang diperbolehkan menghapuskan 

atau membatasi ketidak hati-hatiannya sendiri, tetapi apabila bertentangan 

dengan kesusilaan maka perjanjian pembatasan itu adalah tidak pantas dan 

batal. Demikian juga batal syarat-syarat penghasupan tanggung jawab terhadap 

kesalahan sendiri.
19

 

Menurut Mertokusumo (1990/1991), klausula eksonerasi yang dibuat 

terhadap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja adalah dianggap batal.
20
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F. Metode Penelitian 

Metode penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan 

pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan mempelajari 

satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.
21

 

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah sebagai berikut : 

1. Metode Pendekatan 

Penelitian ini mendasarkan pada penelitian hukum yang 

menggunakan pendekatan doktrinal (normatif), karena konsep hukum 

yang digunakan adalah konsep hukum berdasarkan madzhab filsafat 

hukum positivistik. Hukum yang dibuat oleh negara yaitu peraturan 

perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang 

Perlindungan Konsumen. 

Menurut Johnny Ibrahim, Penelitian hukum normatif merupakan 

kegiatan ilmiah untuk memberikan refleksi dan penilaian terhadap 

keputusan-keputusan hukum yang telah dibuat terhadap kasus-kasus 

hukum yang sudah terjadi atau akan terjadi.
22

  Melakukan analisis terhadap 

peraturan yang di buat oleh pemerintah. Selain itu, membandingkan 

apakah keputusan yang dibuat berdasarkan peraturan yang dibuat sudah 

sesuai atau melanggar ketentuan. 

Menurut I Made Pasek Diantha, Ilmu normatif yang menjadikan 

norma sebagai subyek penelitiannya, bertugas untuk membentuk norma 
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 Khudzaifah Dimyati dan Kelik Wardiono, 2014, Metode Penelitian Hukum, Surakarta : 

Muhammadiyah University Press, hal. 1. 
22

 Johnny Ibrahim, 2006, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum, Malang : Bayumedia 

Publishing, hal. 299. 
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atau ketentuan-ketentuan hukum dan tidak semata-mata mendeskripsikan 

norma-norma itu.
23

 Maksudnya adalah penelitian hukum menggunakan 

norma untuk dijadikan dasar dalam penelitian dan semuanya harus sesuai 

dengan tatanan norma yang ada. 

2. Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini bersifat deskriptif, karena penelitian ini 

bermaksud untuk menjelaskan secara rinci tentang profil dari klausula 

eksonerasi dalam berlangganan air di Perusahaan Daerah Air Minum 

(PDAM). 

3. Jenis dan Sumber Data 

Jenis dan sumber data yang penulis gunakan dalam melaksanakan 

penelitian ini menggunakan data sekunder berupa bahan hukum primer 

yaitu Perjanjian yang di buat oleh Perusahaan Daerah Air minum (PDAM) 

dengan konsumen. Perjanjian ini bersumber dari klausula yang tercantum 

pada bagian belakang bukti pembayaran. 

4. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data menggunakan data sekunder yang 

dilakukan dengan cara studi kepustakaan. Dilakukan dengan cara meminta 

bukti pembayaran/struk pembayaran dari PDAM yang dimiki oleh 

konsumen. Meminta struk/bukti pembayaran tersebut dari konsumen 

PDAM dengan cara foto copy atau meminta aslinya untuk dapat dianalisis 

atau dibandingkan dengan undang-undang perlindungan konsumen. 
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5. Metode Analisis Data 

Data yang diperoleh kemudian dianalisis melalui pola berfikir 

secara deduktif. Berpedoman pada peraturan perundang-undangan, norma-

norma, jurisprudensi, dan doktrin dikombinasikan dengan data yang telah 

diperoleh dari objek yang diteliti sebagai suatu kesatuan yang utuh 

(klausula eksonerasi dalam perjanjian baku di PDAM), kemudian dapat di 

tarik kesimpulan dari analisis tersebut.  

G. Sistematika Penulisan 

Demi mempermudah dalam melakukan pembahasan maka Penulis 

menyusun sistematika penulisan dalam beberapa bab. Sistematika Penulisan 

skripsi ini terdiri dari empat bab, antara lain : 

BAB I  PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

B. Rumusan Masalah 

C. Tujuan Penelitian 

D. Manfaat Penelitian 

E. Kerangka Pemikiran 

F. Metode Penelitian 

G. Sistematika Penulisan 

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Tentang Perjanjian Pada Umumnya 

1. Pengertian Perjanjian 

2. Syarat Sahnya Perjanjian 

3. Asas-Asas Perjanjian 
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4. Ingkar Janji (Wanprestasi) 

5. Keadaan Memaksa (Overmacht) 

6. Resiko 

B. Tinjauan Tentang Perjanjian Jual Beli 

1. Pengertian Perjanjian Jual Beli 

2. Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Perjanjian Jual Beli 

3. Obyek Perjanjian Jual Beli 

C. Tinjauan Tentang Perjanjian Baku 

1. Pengertian Perjanjian Baku 

2. Macam-Macam Perjanjian Baku 

D. Tinjauan Tentang Klausul Eksonerasi 

1. Pengertian Klausul Eksonerasi 

2. Pembatasan Terhadap Klausul Eksonerasi 

3. Kekuatan Mengikat dari Klausul Eksonerasi yang Terdapat 

di Dalam Perjanjian Baku 

4. Pengujian Terhadap Kekuatan Mengikat dari Perjanjian 

Baku 

BAB III  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Profil Klausula Eksonerasi dalam Berlangganan Air di PDAM  

BAB IV  PENUTUP 

A. Kesimpulan 

B. Saran 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 


