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Abstrak 
 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan pertanggungjawaban 

para pihak dalam perjanjian Ngadas di Desa Aik Dewa Kecamatan Peringgasela 

dan Upaya hukum yang dapat ditempuh masing-masing pihak akibat adanya 

wanprestasi. Jenis penelitian ini adalah Normatif-Empiris. Pelaksanaan 

pertanggungjawaban para pihak dalam perjanjian Ngadas sapi dilakukan sesuai 

dengan kesepakatan yang dibuat bersama dalam bentuk lisan, dan adanya 

keterikatan dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai 

kebebasan berkontrak selama tidak menyimpang dari Undang-Undang tersebut, 

tanggungjawab dalam hal pemberian makan, perawatan, pemberian  vitamin, 

menjaga keamanan ternak menjadi tanggungjawab bersama antara pemodal 

dengan pengadas. Upaya hokum dalam hal terjadi wanprestasi seperti terjadi 

kehilangan ternak, ternak sakit terkena virus, atau mengalami kematian biasanya 

diselesaikan secara adat yaitu melalui musyawarah bersama dengan melibatkan 

penghulu adat atau pihak-pihak yang menjadi penenengah di Desa Aikdewa. 

 

Kata Kunci: Perjanjian, Ngadas, dan Adat 
 

IMPLEMENTATION OF NAIRY COW AGREEMENT  

BASED ON THE SAKAK ADAT 

(Study In Aikdewa Village, District of Pringgasela, East Lombok) 

 

Abstrac 
 

 

The purpose of this study is to know the implementation of the accountability of 

the parties in the agreement Ngadas in Aik Dewa Village Peringgasela subdistrict 

and legal efforts that can be taken each party due to the wanprestasi. This type of 

research is Normative-Empirical. The implementation of the accountability of the 

parties in the cattle Ngadas agreement is made in accordance with the mutual 

agreement made in the oral form, and the attachment in Article 1338 of the Civil 

Code on freedom of contract as long as it does not deviate from the Act, the 

responsibility for feeding, the provision of vitamins, maintaining the security of 

livestock become the joint responsibility between investors and pengadas. Legal 

efforts in the event of default, such as loss of livestock, cattle sick affected by the 

virus, or experiencing deaths are usually resolved customarily through joint 

deliberation by involving the adat penghulu or the mediating parties in the village 

of Aikdewa. 

 

Keywords: Agreement, Ngadas, and Cultur 



 
 

I. PENDAHULUAN 

 

Ternak adalah  hewan yang sengaja dipelihara sebagai sumber pangan, 

sumber bahan baku industri, ataupun dipelihara untuk membantu pekerjaan 

manusia
1
. Peternakan merupakan sektor yang memiliki peluang sangat besar 

untuk dikembangkan sebagai usaha dimasa depan. Kebutuhan masyarakat 

akan  produk-produk  peternakan akan semakin meningkat  setiap  tahunnya. 

Namun tidak semua petani mampu mengusahakannya, karena kebutuhan 

modal yang cukup besar, hal ini menyebabkan munculnya tipe usaha sistem 

ngadas
2
. 

Adapun di pulau Lombok ternak sapi dengan sistem Ngadas dalam 

masyarakat suku sasak merupakan salah satu kerangka pendapatan salah satu 

sumberdaya penghasil daging yang memiliki nilai ekonomi tinggi, dan 

penting artinya dalam kehidupan masyarakat di pulau lombok. 

Oleh karena itu usaha ternak sapi dengan sistem ngadas sampai 

sekarang  masih di terapakan oleh masyarakat suku sasak di pulau Lombok.  

Dalam sistem ini pemilik modal membeli ternak kecil atau besar yang 

diserahkan kepada peternak untuk di kadas  dengan baik. Ternak yang 

diserahakan ini terutama adalah ternak induk betina, sehingga akan 

berkembang atau mampu beranak. Sistem pembagian keuntungan adalah 

sistem “Belah Komak” atau sistem bagi hasil 50:50 untuk anakan yang 

dihasilkan atau atas dasar kesepakatan.  Induk ternak masih tetap menjadi 

                                                           
 

1
 http://www. ragam cara beternak..blogspot.com, sabtu 21 Januari 2018 

 
2
 Sasongko WR, Yohanes G Bulu Dan Arif Surahman, Sistem Pemeliharaan Ternak Sapi 

Bali Di Lahan Kering Dataran Rendah Lombok Timur, Balai Pengkajian Teknologi Pertanian 

NTB,2004. hlm.4 



 
 

pemilik modal dan tetap di pelihara oleh pengadas sampai berkembang biak 

kembali
3
. 

Sistem bagi hasil ngadas adalah bahwa dalam waktu tertentu titipan 

tersebut dibayar kembali berupa ternak keturunannya  atau dalam bentuk lain 

yang disetujui kedua pihak
4
. Perjanjian bagi hasil ternak adalah bagi hasil 

ternak (delwining) merupakan suatu proses dimana pemilik ternak 

menyerahkan ternaknya kepada pihak lain untuk dipelihara dan membagi dua 

hasil ternak atau peningkatan nilai dari hewan itu
5
. Hal ini dikerjakan mulai 

dari proses pra-produksi, produksi, hingga pemasaran, yang saling 

membutuhkan dan menguntungkan antara pemilik modal dan peternak itu 

sendiri.  

Demikian juga apabila di lihat dari kehidupan masyarakat suku sasak 

di lombok, perjanjian  lisan sudah menjadi kebiasaan dan hal itu lumrah 

dilakukan.  Salah  satu  bentuk  perjanjian  lisan  adalah  perjanjian adat, 

perjanjian  dalam  pengertian  hukum  adat  adalah hukum adat yang  

menunjukkan tentang  perhitungan  dan berbagai perjanjian serta berbagai 

transaksi,  baik  transaksi  yang  mengenai hak-hak  kebendaan, hak-hak tanah 

atau mengenai jasa-jasa
6
.  Disamping itu,  juga yang dimaksud hukum  

perjanjian adat adalah“ hukum adat yang meliputi uraian tentang hukum 

                                                           
 

3
 Nurbiatun, skripsi: tinjauan yuridis tentang ngadas sapi,2009,hlm.4 
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 http://www.gaduhternak.com/p/sistem-gaduh.html). 
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Soerjono Soekanto, 1986, Intisari Hukum Perikatan Adat, Ghalamania Indonesia, 

Jakarta, hlm.20. 

 
6
 Hilman Hadikusuma, 200, Hukum Perekonomian Adat Indonesia, PT.Citra Aditya 

Bakti, Bandung, hlm, 144. 



 
 

perhitungan, termasuk soal-soal transaksi, sepanjang hal itu ada hubungan 

dengan masalah perjanjian yang dibuat menurut hukum adat
7
. 

Perjanjian bagi hasil adalah hubungan hukum antara seseorang yang 

berhak atas ternak dengan pihak lain (kedua), dimana pihak kedua ini 

diperkenankan memelihara ternak yang bersangkutan dengan ketentuan, hasil 

dari pemeliharaan ternak dibagi dua antara orang yang berhak atas ternak dan 

yang memelihara
8
.  Fungsi perjanjian bagi hasil ini adalah untuk memelihara 

produktifitas dari sapi tanpa mengerjakan sendiri.  Sedang bagi pihak 

pengadas fungsi dari perjanjian itu  adalah  untuk memproduktifkan 

tenaganya tanpa memiliki sapi. Perjanjian bagi hasil ini dapat dilakukan 

terhadap setiap orang termasuk orang asing, asal saja tidak bertentangan 

dengan hak wilayah. Perjanjian bagi hasil ini harus dibedakan dengan 

hubungan kerja antar pemilik sapi dengan seorang lain.
9
  

Perjanjian ini dapat terlakasa dengan baik apabila para pihak telah 

memenuhi prestasinya masing-masing seperti yang telah di perjanjikan tanpa 

ada pihak yang dirugikan dan dengan demikian timbulah suatu perikatan.  

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan beberapa permasalahan 

sebagai berikut: 1. Bagaimanakah pelaksanaan pertanggungjawaban para 

pihak yang terlibat  dalam perjanjian     kadasan   yang telah  dilakukan oleh 

masyarakat di Desa Aik Dewa Kecamatan Peringgasela? 2. Upaya hukum apa 

saja yang dapat ditempuh  masing-masing pihak akibat adanya wanprestasi ? 

adapun tujuan penelitian ini adalah: a. Untuk  mengetahui bagaimanakah 
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 Djaren Saragih, pengantar hukum adat indonesia-ed 3, Bandung:tarsito, 1996, hlm, 97. 
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 Ibid, hlm, 98 



 
 

pelaksanaan para pihak yang terlibat dalam perjanjian  kadasan  yang telah  

dilakukan masyarakat Desa Aik Dewa Kecamatan Peringgasela. b. Untuk 

mengetahui upaya hukum apasajakah yang akan ditempuh masing-masing 

pihak akibat adanya wanprestasi. Manfaat Penelitian, a. Manfaat teoritis yaitu 

Hasil penelitian ini dilakukan sebagai bahan kajian terhadap pembangunan  

ilmu  hukum  khususnya  hukum  perdata  yang  berkaitan dengan masalah 

budidaya ternak sapi dengan sistem kadasan. B. Manfaat praktis  yaitu Hasil 

penelitian ini diharapakan dapat memberikan manfaat yang berarti terhadap 

salah satu aspek hukum dalam perjanjian ternak sapi menggunakan sistem 

pengkadasan berkaitan dengan masalah yang muncul karena  salah satu pihak 

melakukan wanpresati dan di pakai sebagi acuan awal untuk penataan budi 

daya ternak sapi dengan sistem kadasan. Dan jenis penelitian yang digunakan 

adalah jenis penelitian normatif-empiris dengan metode pendekatan 

Perundang-Undangan (Statue Approach), Pendekatan Konseptual 

(Conceptual Approach), Pendekatan sosiologis (Sociological Approach). 

Jenis Sumber dan Jenis Data dalam penelitian ini adalah Bahan kepustakaan, 

Data Lapangan dan Jenis Data adalah, a. Data Primer  Merupakan data yang 

diperoleh melalui penelitian lapangan yang dilakukan dengan cara wawancara 

dengan pihak terkait sehubungan dengan penulisan penelitian ini, dalam hal 

ini perjanjian dalam sistem Ngadas sapi. b. Data Sekunder Merupakan data 

yang diperoleh dari buku-buku, literatur, Peraturan Perundang-Undangan,  

artikel-artikel hukum,  karangan ilmiah,  dan bacaan-bacaan lainnya yang ada 



 
 

kaitannya dengan masalah yang dibahas dalam penulisan penelitian ini.
10

 c. 

Bahan Hukum Tersier hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan 

penjelasan terhadap bahan hukum primer yaitu Kamus Hukum dan Kamus 

Umum Bahasa Indonesia 
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II. PEMBAHASAN 

 

Tanggungjawab Para Pihak Dalam Pelaksanaan Ngadas Sapi 

Tanggungjawab Pihak Pemodal Dalam Perjanjian Ngadas Sapi 

Pada umumnya manusia dalam memenuhi kebutuhannya sehari-hari 

melakukan berbagai kegiatan dan dalam kegiatan tersebut manusia 

melakukan hubungan kerjasama dengan manusia lainnya agar kebutuhan 

tersebut dapat terpenuhi. Di Desa Aikdewa, perjanjian Ngadas sapi menjadi 

hal yang biasa terjadi dan menjadi salah satu pekerjaan inti yang dilakukan 

oleh pihak Pengadas dan potensi semacam itu dapat meningkatkan taraf 

pendapatan warga lebih baik dari sebelumnya. Berdasarkan hasil wawancara 

dengan Bapak Sugeng selaku pemilik modal, menjelasakan bahwa:
11

 

“Perjanjian semcam Ngadas ini telah dilakukan sangat sering dan 

menjadi kebiasaan, keuntungan dapat dikatakan dibagi 50:50%, jadi 

ini bisa dikatakan sebagai bentuk bantuan kepada pihak Pengadas 

yang awalnya tidak memiliki pekerjaan sebelumnya”  

 

Kesepakatan yang telah dicapai dalam perjanjian, merupakan wujud 

pertanggungjawaban dari para pihak yang harus ditaati dan ditepati dalam 

pelaksanaan Ngadas sapi. Ngadas sapi merupakan kerjasama usaha  bagi hasil 

budidaya ternak sapi antar pihak pemilik modal (pemilik sapi) dengan pihak 

peternak yang bertindak sebagai pengadas, menggunkan pola kemitraan. 

Pihak pemilik modal menitipkan ternak sapinya kepada pihak pengadas untuk 

dibudidayakan. Pola tradisional ini telah lama berkembang dan telah lama 
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 Wawancara dengan Bapak Sugeng selaku Pemilik Modal di Desa Aikdewa, Pada 26 

Januari 2018 



 
 

dilakukan oleh masyarakat di pedesaan, termasuk masyarkat di dua desa yang 

berada di kecamatan peringgasela (yaitu Desa Aikdewa). 

Pertanggungjawaban pemodal dalam perjanjian Ngadas sapi tertuang 

dalam isi atau substansi perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak yaitu 

pihak pemodal dengan pihak pengadas. Salah satu hal yang menjadi 

pertanggungjawaban pihak pemodal dalam pelaksanaan perjanjian Ngadas  

sapi adalah seperti perwatan ternak sapi, pemberian vitamin atau pengecekan 

kesehatan bagi ternak sapi dapat dilihat pihak yang bertanggungjawab atas 

hal tersebut. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Herman selaku 

pemodal di Desa Aikdewa, menjelaskan bahwa:
12

 

“Masalah siapa yang bertanggungjawab atas kesehatan ternak 

sebenarnya dapat dikatakan semua pihak bertanggungjawab atas hal 

tersebut, saya selaku pemodal dalam perjanjian ini memiliki 

tanggungjawab dalam pemberian vitamin atau memberikan sejumlah 

uang kepada pihak pengadas untuk membelikan vitamin kepada 

ternak sapi, kemudian bersama dengan pengadas melakukan 

pengecekan pada ternak sapi setiap kurun waktu beberapa bulan pada 

dokter hewan terdekat.” 

 

Jadi pertanggungjawaban para pihak dapat ditinjau dari kesepakatan dalam 

perjanjian, namun secara umum  mengenai kesehatan ternak biasanya 

menajdi bagian tanggungjawab pihak pemodal lebih besar, pihak pengadas 

hanya bertanggungjawab dalam memberikan vitamin setelah disediakan oleh 

pihak pemodal. 

Pertanggungajwaban dalam hal keamanan ternak, dilimpahkan kepada 

pihak pengadas, namun sesekali pihak pemodal melakukan pengecekan 
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 Hasil wawancara dengan Bapak Herman selaku pemilik modal di Desa Aikdewa, Pada 

tanggal 20 Januari 2018 



 
 

terhadap ternak sapi. Jika terjadi pristiwa kehilangan ternak sapi, 

pertanggungjawaban  dari pihak pemodal adalah  melakukan laporan kepada 

pihak kepolisian agar dilakukan penyelidikan terhadap kehilangan ternak 

tersebut. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sugeng selaku 

pemodal di Desa Aikdewa, menjelaskan bahwa:
13

 

“Jika terjadi kehilangan terhadap ternak sapi maka pihak pemodal 

melakukan laporan kepada pihak keamanan desa dan dibantu kepolisian 

untuk dilakukan penyelidikan, agar hal serupa tidak terjadi lagi.” 

 

Dalam hal hewan ternak mengalami sakit seperti cacat atau virus karena 

obat yang salah, maka kedua belah pihak telah bersama menyepakati hal 

tersebut yang tertuang dalam perjanjian, berdasarkan wawancara dengan 

Bapak Supriyadi selaku pemodal di Desa Aikdewa, menjelsakan bahwa:
14

 

“Jika hewan ternak mengalami sakit, maka saya selaku pemilik modal 

bertanggungjawab atas hewan ternak dengan mengobati mendatangkan 

dokter hewan melakukan pemeriksaan dan mengobati hewan ternak 

tersebut. Mengenai biaya sepenuhnya dilimpahkan kepada saya selaku 

pemodal.” 

 

Penyakit yang menyerang hewan ternak tidak dapat diprediksi, kecuali 

terjadi kesalahan pada saat pemberian vaksin akan langsung terlihat pada 

hewan ternak, lain halnya dengan virus yang tiba-tiba menyerang hewan 

ternak, maka tanggungjawab dilimpahkan kepada pihak pemodal dalam hal 

pembiayaan kesehatan hewan ternak tersebut. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Hamdi selaku Pengadas di 

Desa Aikdewa dalam hal perjnajian Ngadas  sapi, ada beberapa hal pokok 
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 Wawancara dengan Bapak Sugeng selaku Pengadas di Desa Aikdewa, Pada 26 Januari 

2018 
14

 Wawancara dengan Bapak Supriyadi selaku pemodal di Desa Aikdewa, Pada 30 Januari 

2018 



 
 

yang tertuang dalam pelaksanaan perjanjian Ngadas sapi dalam hal bagi hasil, 

yaitu:
15

 

Upaya Hukum Terhadap Tindakan Wanprestasi 

1. Jenis wanprestasi dalam ngadas sapi. 

Jenis wanprestasi yang sering terjadi pada kerjasama kemitraan 

budidaya ternak sapi dengan menggunakan pola Ngadas, secara garis 

besar dapat dikelompokan menjadi dua macam, yaitu:
16

 

a. Wanprestasi karana permasalahan non teknis 

Wanprestasi karena permasalahan non teknis dalam budidaya 

ternak sapi dengan pola Ngadas jarang terjadi, Namun permasalahan 

non teknis ini kadang-kadang bisa muncul sebagai wanprestasi karena 

permaslahan non teknis tersebut, antara lain adalah:
17

 

1) Salah satu pihak berkehendak mengakhiri perjanjian 

Adanya penyebab dari salah satu  pihak ( baik pemilik sapi atau 

pengadas) terpaksa harus mengakhiri perjanjian dan/atau tidak 

mampu untuk melanjutkan kegiatan Ngadas seperti yang telah 

diperjanjikan.  

Tindakan secara sepihak untuk mengakhiri perjanjian 

kerjasama budidaya ternak sapi dengan pola Ngadas ini dapat 
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terjadi karena disebabkan oleh berbagai hal jika ditilik dari pihak 

pemodal dalam hal mengakhiri perjanjian, antara lain: 

a) Karena terdesak masalah ekonomi, terpaksa harus menjual 

ternak sapi yang sedang dikadaskan,dan/atau 

b) Karena merasa kecewa dengan kinerja pengadas yang kurang 

memuaskan terhadap penanganan pemeliharaan dan perawatan 

ternak sapi yang dikadaskan. 

2) Ternak sapi yang dikadas hilang karena tindak kejahatan pencurian 

Ternak sapi merupakan salah satu jenis komoditas pertanian 

yang sangat rentan terhadap tindak pdana pencurian, karena 

mempunyai nilai ekonomi yang cukup tinggi, mudah di ambil, dan 

mudah dijual. Pencurian ternak sapi ini dapat terjadi karena 

disebabkan oleh kelalian pengadas. 

Kelalaian pengadas ini dapat dilihat dari kebiasan yang selama 

dilakukan oleh pengadas dengan cara mengembalakan trnak 

sapinya (cukup jauh dari tempat tinggalnya) tanpa pengawasan 

sama sekali atau pada malam hari ternak sapinya tidak di masukan 

dalam kandang yang berpagar (karena kebanyakan para pengadas 

membiarkan ternak sapinya tidur di lading atau di pekarangan, 

karena kandangnya memang tidak disiapkan, atau kandang yang 

telah ada pembuuatannya tidak memadai). Namun dari hasil 

penelititan dapat diketahui, bahwa di Desa Aikdewa Kecamatan 

Peringgasela, aman dari tindak pidana pencurian ternak.  



 
 

b. Wanprestasi karena permasalahan teknis 

Wanprestasi karena permasalahan teknis yang pernah terjadi dalam 

usaha budidaya ternak sapi dengan pola Ngadas, antara lain adalah:
18

 

1) Ternak sapi yang di kadas mati 

Kematian ternak dapat disebabkan oleh munculnya musibah 

yang terjadi diluar kemampuan pihak pengadas, seperti karena 

bencana alam, terkena serangan penyakit setrategis, keracunan 

yang bukan karena kesengajaan, kecelakaan yang bukan karena 

kesengajaan  termasuk  mati karena melahirkan. Kejadian ini 

merupakan  hal-hal yang sama sekali tidak dapat diduga dan 

masing-masing pihak tidak dapat berbuat apa-apa terhadap 

keadaan atau peristiwa yang timbul diluar dugaan tadi, atau 

dengan perkataan lain, hal tidak terlaksananya perjanjian itu, 

bukanlah disebabkan karena kelalaiannya sehingga tidak dapat 

dikatakan salah atau alpa. Oleh karena itu, orang yang tidak 

bersalah tidak boleh dijatuhi sanksi-sanksi kyang diancamkan 

atas kelalaiannya. Dalam kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata, soal keadaan memaksa itu diatur dalam Pasal-Pasal 

1244 dan 1245. Dua Pasal ini terdapat dalam  bagian yang 

mengatur tentang ganti rugi.  
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2) Sapi betina yang dikadas cacat atau majir 

Sapi betina yang dititipkan oleh pemilik sapi kepada 

pengadas, ternyata majir sehingga tidak dapat melahirkan 

keturunan. Kelainan ternak sapi betina ini sangat merugikan 

pihak pengadas karena segala biaya, tenaga, dan waktu yang 

telah dikeluarkan dan dicurahkan oleh pihak pengadas menjadi 

tidak bearti. 

Keadaan  tersebut dapat di anggap sebagi wanprestasi, 

karena pihak pemilik sapi telah lalai  untuk memeriksakan 

terlebih dahulu ternak sapi betina yang akan dikadaskan pada 

pihak yang ahli dalm bidang peternakan sapi, misalnya pada 

dokter hewan atau pada mantra hewan untuk mengetahui kodisi 

ternak sapi yang sebenarnya, termasuk kemungkinan adanya 

kelainan majir, secar lebih dini. Walaupun masih jarang 

dilakukan, tindakan demikian ini sangat diperlukan untuk  

memastikan bahwa ternak sapi betina yang akan diserahkan 

kepada pengadas, kondisinya memang nirmal dalam arti 

apabila dikadaskan dapt berkembang biak ( dapat beranak) 

seperti yang diharapkan, sehingga tidak menimbulkan kerugian 

pada pihak pengadas. 

3) Pemeliharaan dan perawatan sapi yang dilakukan pihak 

pengadas kurang baik  



 
 

III. PENUTUP 

Kesimpulan 

Dari hasil pembahsan diatas, dapat ditarik beberapa Simpulan, yaitu: 1. 

Pertanggungjawaban para pihak dalam perjanjian Ngadas sapi meliputi 

Pertanggungjawaban para pihak dalam hal Ngadas sapi yaitu dalam hal terjadi 

kehilangan atas hewan ternak akan menjadi tanggungjawab pihak pengadas 

dengan memberikan ganti rugi sesuai dengan hasil musyawarah dan melakukan 

laporan pada pihak kepolisian untuk melakukan penyelidikan, jika hewan ternak 

terkena virus dan hewan ternak sakit maka pertanggungjawaban kedua pihak 

hanya memberikan vitamin yang sudah dibelikan oleh pemodal, dan jika terjadi 

kematian, maka tidak ada pihak yang dapat dimintakan tanggungjawab karena hal 

tersebut merupakan wanprestasi.  

Saran 

Saran yang dapat penulis berikan adalah sebagai berikut 1. Bagi Pemodal, 

pemberian vitamin untuk ternak sapi, dan dalam pengeluaran biaya akan 

ditanggung bersama dengan pengadas, dan melakukan pengontrolan serta 

membiayai pengobatan hewan ternak tersebut apabila ternak sapi tersebut 

pengidap penyakit akibat virus dan sebab lainnya. 2. Bagi Pengadas pada saat 

memulai budidaya ternak sapi tidak meminta uang panjar pertama karena 

dikahawatirkan pengadas melarikan uang tersebut serta setelah ternak sapi 

melahirkan dan pengadas mendapatkan bagian dan berhenti secara tiba-tiba dalam 

budidaya Ngadas sapi. 
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