
 
 

JURNAL 

 

IMPLEMENTASI PERJANJIAN IJON ANTARA PEMILIK KEBUN MANGGIS DAN 

PEMBELI (STUDI KASUS DI SURANADI KABUPATEN LOMBOK BARAT) 

 

 

 

 

Oleh: 

 

I NYOMAN KINANDANA T. 

D1A 211 154 

 

 

 

 

FAKULTAS HUKUM 

UNIVERSITAS MATARAM 

2017 

 



 
 

 



 
 

 

 

IMPLEMENTASI PERJANJIAN IJON ANTARA PEMILIK KEBUN 

MANGGIS DAN PEMBELI (STUDI KASUS DI SURANADI 

KABUPATEN LOMBOK BARAT) 

I Nyoman Kinandana T. 

D1A211154 

 

FAKULTAS HUKUM  

UNIVERSITAS MATARAM 

ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi perjanjian ijon di 

masyarakat adat Desa Suranadi, Kabupaten Lombok Barat dan perbedaannya 

dengan perjanjian jual beli barang yang akan ada dengan sistem indent. Penelitian 

ini menggunakan jenis penelitian Normatif Empiris. Manfaat dari penelitian ini 

adalah memberikan masukan kepada Pemerintah Desa agar melakukan 

pengawasan terhadap pihak-pihak yang ingin merusak citra perjanjian adat ijon 

dengan berbagai bisnis curang. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa terjadinya 

perjanjian ijon dilatarbelakangi oleh adanya kesepakatan antara pemilik kebun dan 

pembeli, berdasarkan kebiasaan masyarakat adat yang terlibat di dalamnya 

diharapkan saling tolong menolong sesuai dengan prinsip hukum adat yang 

bersifat komunal. Sistem perjanjian ijon yang dilakukan tidak secara tertulis 

karena masih menggunakan Hukum Adat di Desa Suranadi Kabupaten Lombok 

Barat. 

Kata kunci : perjanjian ijon, pemilik kebun, pembeli dan implementasi  

Implementation of the bond agreement between the owners of the mangosteen 

garden buyers (case study in Suranadi regency Lombok Barat) 

ABSTRACT 

 This study aims to find out the implementation of the bond agreement in 

the indigenous communities of Suranadi Village, West Lombok Regency and the 

difference with the sale and purchase agreement of goods that will exist with the 

indent system. This research uses the type of research of Normative Empirical. 

The benefit of this research is to provide inputs to the Village Government in 

order to supervise the parties who want to damage the image of the customs 

agreement with various fraudulent businesses. The results of this study indicate 

that the existence of ijon agreement is motivated by the agreement between the 

owner of the garden and the buyer, based on customs of indigenous people 

involved in it is expected to help each other in accordance with the principle of 

communal custom law. The bond agreement system is not in writing because it 

still uses the Customary Law in Suranadi Village, West Lombok Regency. 
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I.  PENDAHULUAN 

Dalam kehidupan masyarakat adat terdapat hubungan hukum antar anggota 

persekutuan hukum untuk memenuhi sesuatu dan berbuat sesuatu. Hubungan 

hukum tersebut dinamakan perjanjian adat, dimana kedua belah pihak saling 

berjanji atau dikarenakan sifatnya adalah perjanjian. Ijon manggis telah 

dipraktekkan turun temurun oleh masyarakat di sentra produksi manggis. Hal ini 

merupakan satu kebiasaan dalam menghadapi panen manggis. Khususnya di 

Suranadi Kabupaten Lombok Barat Provinsi NTB, ijon manggis sudah menjadi 

adat istiadat atau kebiasaan menjelang panen manggis dalam tradisi masyarakat 

desa di Suranadi. Jual panen ini memang pada awalnya terlihat bahwa kedua 

belah pihak beritikad baik dan mau bersama-sama melakukan transaksi walaupun 

tidak diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Perjanjian ini timbul 

karena kebiasaan dalam masyarakat yang membutuhkannya. Rumusan masalah 

yang berkenaan dengan uraian tersebut adalah: 1. Bagaimanakah implemetasi 

perjanjian ijon antara pemilik kebun manggis dan pembeli di masyarakat adat 

Suranadi Kabupaten Lombok Barat? 2. Bagaimanakah perbedaan perjanjian ijon 

yang berlaku di masyarakat adat (Desa Suranadi) dengan perjanjian jual beli 

barang yang akan ada dengan sistem indent?. Manfaat yang diharapkan dalam 

penelitian ini yaitu selain untuk memenuhi salah satu persyaratan akademik dalam 

penyelesaian  studi strata satu (S1) program studi ilmu Hukum fakultas Hukum 

Universitas Mataram. Hasil penelitian juga diharapkan sebagai upaya 

pengembangan ilmu Hukum dalam bidang Hukum perdata yang berkenaan 

dengan implementasi perjanjian ijon antara pemilik kebun manggis dan pembeli, 
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serta manfaat secara praktik yakni memberikan pengetahuan yang jelas kepada 

masyarakat tentang Hukum perjanjian khususnya perjanjian tidak tertulis dan 

implementasi perjanjian ijon antara pemilik kebun manggis dan pembeli. Jenis 

penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian hukum normatif-empiris yaitu 

penelitian yang mengkaji hukum sebagai norma dalam perundang-undangan dan 

gejala-gejala sosial. Dalam melakukan penelitian hukum normatif-empiris atau 

yang disebut juga penelitian non doctrinal dan metode pendekatan yang 

digunakan adalah Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach), 

Pendekatan Konsep (Conceptual Approach), Pendekatan Sosiologis (Sociological 

Approach). Jenis Bahan Hukum yang digunakan adalah Bahan Hukum Primer, 

Bahan Hukum Skunder, Bahan Hukum Tersier dan Data Lapangan. Teknik atau 

cara pengumpulan bahan hukum yang digunakan yaitu wawancara (interview) 

adalah situasi peran antara pribadi bertatap muka (face-to-face), ketika seseorang 

yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk 

memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada 

responden dan ditambah teknis studi dokumen dengan cara mengumpulkan dan 

mempelajari sumber seperti literatur-literatur, buku-buku, artikel-artikel ilmiah, 

hasil penelitian dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan 

pokok permasalahan. Analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah analisis deskriptif  kualitatif, yaitu apa yang dinyatakan dan diterangkan 

oleh responden dan informan dinilai secara utuh. Kemudian digambarkan untuk 

memperoleh jawaban dari perumusan masalah penelitian. 
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II. PEMBAHASAN 

Implementasi Perjanjian Ijon Antara Pemilik Kebun Manggis dan     

Pembeli di Masyarakat Adat Suranadi Kabupaten Lombok Barat 

Gambaran Umum Mengenai Perjanjian Ijon (Studi Kasus di Suranadi 

Kabupaten Lombok Barat) 

Aspek yang menyebabkan ijon manggis terus tumbuh dan berkembang pada 

masyarakat adat Suranadi karena pada prinsipnya dasar komunal menyebabkan 

orang percaya terhadap sesuatu yang dibuat termasuk dalam perjanjian ijon 

manggis. Dasar komunal atau dasar kebersamaan merupakan dasar berlakunya 

perjanjian jual beli ijon manggis sebagai perjanjian adat. Sifat religius magis 

bahwa perjanjian ini melibatkan kepercayaan kepada roh-roh leluhur sebagai 

pengawas atau pengontrol terwujudnya perjanjian. Pelaksanaan perjanjian jual 

beli manggis dengan sistem ijon di Suranadi Kabupaten Lombok Barat dapat 

dilakukan baik sebelum pohon manggis ditumbuhi bunga, ataupun pohon manggis 

yang sudah ditumbuhi bunga. Kebiasaan masayarakat adat di Suranadi dimana 

pihak pemilik kebun manggis sepakat untuk mengijonkan hasil panenan buah 

manggisnya kepada pihak pembeli, yang telah disesuaikan dengan harga tafsir 

buah manggis oleh pembeli. 

Sistem Perjanjian Ijon Antara Pemilik Kebun Manggis dan Pembeli di 

Masyarakat Adat Desa  Suranadi Kabupaten Lombok Barat 

Prinsip dasar perjanjian ijon ini adalah kepercayaan satu sama lain yang takut 

kepada roh leluhur yang akan mendatangkan malapetaka kalau satu pihak 

melakukan ingkar janji. Perjanjian ijon manggis walaupun perjanjian yang lahir 

dari masyarakat hukum adat Desa Suranadi tetapi perjanjian tersebut 

menimbulkan akibat hukum baik bagi pembeli ijon maupun penjual ijon. Pembeli 

ijon berhak melakukan panen pada waktu masa panen sedangkan menjual sudah 
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tidak punya hak lagi melakukan panen pada masa tersebut. Dalam perjanjian ijon 

manggis kedua pihak sepakat untuk menentukan tatacara atau kaidah atau hak dan 

kewajiban yang mengikat mereka untuk ditaati dan dilaksanakan jual beli panen. 

Kesepakatan tersebut akan menimbulkan akibat hukum, yaitu menimbulkan hak 

dan kewajiban, sehingga apabila kesepakatan itu dilanggar maka akan ada akibat 

hukumnya atau sanksi bagi si pelanggar. Dengan dasar tersebut perjanjian ijon 

dilaksanakan. Pemerintah desa biasanya hanya melakukan pengawasan dan 

pembinaan terhadap para pihak yang terlibat dalam perjanjian ijon manggis, 

kuatnya hukum adat dapat kita nyatakan bahwa pokok pangkalnya yaitu ada 

pengawasan dari kepala adat atau kepala desa yang diberikan kekuasaan. Kepala 

adat atau kepala desa berfungsi sebagai pemerintah yang tugasnya sebagai 

pernyataan rasa keadilan kalau ada pihak yang melakukan kerugian atau 

merugikan dalam hubungan pamrih. Sebelum melakukan negosiasi dan 

menyepakatinya, pihak yang akan menjadi pembeli, pertama melihat lokasi atau 

tempat tanah yang dimiliki oleh pemilik kebun manggis, yang akan menjual hasil 

panenan buah manggisnya. Bertujuan untuk menentukan apakah pihak pembeli 

bersedia memberikan pinjaman uang atau mau membeli manggis di lokasi tanah 

tersebut atau tidak. Setelah melihat lokasi dari tanah yang dimiliki pemilik kebun 

manggis, maka selanjutnya pihak pembeli dengan pemilik kebun manggis 

melakukan negosiasi yang berkaitan dengan:
1
 1. Menentukan jumlah pohon 

manggis yang dimiliki pemilik kebun manggis. Obyek perjanjian ijon manggis 

perlu dilihat dan ditentukan dari pohon manggisnya. Karena kriteria pohon 

                                                             
1
 Hasil wawancara dengan Ibu Ni Nengah Kudi, tanggal 29 Juli 2017 
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manggis ada dua yaitu, pohon manggis yang sudah produktif dan pohon manggis 

yang baru belajar berbuah. Pohon manggis yang sudah produktif berusia sekitar 

10 – 35 tahun, sedangkan pohon manggis yang baru belajar sekitar 6 – 10 tahun. 

Dua kriteria pohon ini mempengaruhi hasil buah manggis, sehingga pembeli harus 

memperhatikan jumlah pohon manggis yang dimiliki pemilik kebun manggis. 2.  

Menentukan jumlah buah manggis dan harga pasaran buah manggis. Dalam 

perjanjian ijon juga memperhatikan jumlah buah manggis yang dihasilkan 

perpohonnya. Satu pohon manggis yang sudah produktif bisa menghasilkan 1 

kuwintal buah manggis pertahunnya, sedangkan pohon manggis yang baru belajar 

hanya menghasilkan 10 kg buah manggis saja. Harga pasaran buah manggis 

biasanya 10 – 15 ribu/kg, tetapi buah manggis dapat mencapai penjualan 

tertingginya yaitu 25 ribu/kg ketika terjadi cuaca ekstrim yang menyebabkan buah 

manggis langka atau sedikit di pasaran. 3. Menentukan lama atau jangka waktu 

dalam perjanjian ijon. Mengenai jangka waktu dalam perjanjian ijon biasanya 

dapat diatur hanya berdasarkan kesepakatan para pihak dan jangka waktu hanya 

didasari rasa kekeluargaan. Berdasarkan kebiasaan yang sering dilakukan 

masyarakat adat di Desa Suranadi Kabupaten Lombok Barat jangka waktu dalam 

perjanjian ijon hanya berlaku 1 tahun atau sekali panen saja. 4. Menentukan hak 

dan kewajiban para pihak. Pihak pemilik kebun manggis dan pembeli bertemu 

untuk membicarakan hak dan kewajiban agar dapat menentukan bagian masing-

masing pihak. Berdasarkan hak dan kewajiban maka hal tersebut juga akan 

berpengaruh dalam hal keuntungan dari masing-masing pihak yang akan 

diterimanya. 5. Menentukan bagian atau porsi dari masing-masing pihak. Dalam 
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menetukan imbangan atau bagian dari masing-masing pihak harus berdasarkan 

kesepakatan para pihak dan didasari dengan kebiasaan masyarakat adat. 

Pembagian dalam perjanjian ijon ini ditentukan dari total pinjaman uang yang 

diberikan pembeli kepada pemilik kebun manggis, disesuaikan dengan hasil 

panennan buah manggis yang akan dijadikan jaminan oleh pemilik kebun 

manggis. Hasil panennan buah manggis dalam sekali panen akan menjadi milik 

pembeli sebagai pembayaran pinjaman uang yang sudah diberikan kepada pemilik 

kebun manggis. Berkaitan dengan ke 5 hal di atas maka dari masing-masing pihak 

harus membicarakan dan menyepakati hal tersebut terlebih dahulu.Masyarakat 

membuat perjanjian ijon tersebut tidak secara tertulis ataupun di kantor desa 

melainkan hanya berdasarkan saling percaya. Bentuk perjanjian ijon yang 

dilakukan atau dibuat oleh masyarakat, pada umumnya masih secara tidak tertulis 

atau lisan.
2
 1). Implementasi Perjanjian Ijon di Desa Suranadi Lahirnya perjanjian 

ijon manggis dilandasi prinsip komunal yaitu kebersamaan antara masyarakat 

yang selalu menjunjung tinggi budaya tolong menolong. Dengan konsep seperti 

itu tidak ada unsur bisnis yang berlebihan dalam perjanjian ijon manggis. Kedua 

belah pihak yang terlibat dalam perjanjian ijon manggis akan berusaha memberi 

manfaat dan mengimplementasikan prinsip dalam kebiasaan masyarakat adat di 

Desa Suranadi terkait dengan pemberlakuan tolong menolong. Dasar kebersamaan 

itulah yang membedakan perjanjian ijon dengan perjanjian bisnis modern baik 

berupa utang piutang maupun kontrak yang banyak berakhir di pengadilan karena 

                                                             
2
 Hasil wawancara dengan Kepala Desa Suranadi, tanggal 29 Juli 2017 
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pihak-pihak yang sengaja melakukan wanprestasi.
3
 Perjanjian yang diadakan 

secara lisan atau tidak tertulis mempunyai kekuatan hukum yang sangat lemah, 

tetapi pada umumnya masyarakat adat di Desa Suranadi membuatnya secara tidak 

tertulis dan tidak memikirkan tentang kepastian hukum dari perjanjian ijon yang 

dibuat, karena berdasarkan rasa saling percaya antara kedua belah pihak. Hasil 

wawancara dengan pemilik kebun manggis yang memiliki luas lahan perkebunan 

2 Ha dan ditumbuhi 400 pohon manggis. Dari 400 pohon manggis terbagi oleh 

300 pohon manggis yang produktif dan 100 pohon manggis yang baru belajar. 

Pemilik kebun manggis sepakat untuk mengijonkan 50 pohon manggisnya yang 

produktif kepada pembeli, sehingga jumlah buah manggis yang dihasilkan dalam 

sekali panen adalah : 50 x 100 = 5000kg / 5 kuwintal pertahunnya.
4
 Dalam 

perjanjian ijon pihak pembeli biasanya sebelum memberikan pinjaman uang yang 

akan dibayar dengan hasil panenan, perlu juga memperhatikan harga jual buah 

manggis di pasaran. Harga jual buah manggis di pasaran pada saat perjanjian ijon 

ini berlangsung yaitu: Rp.15.000/kg. Kebiasaan masyarakat adat di Desa Suranadi 

dalam melakukan transaksi ijon manggis biasanya pemilik kebun manggis 

menjual hasil panenannya di bawah harga jual dan di bawah produksi yang 

dihasilkan. Pembeli biasanya dalam melakukan pembelian ijon manggis akan 

menaksir sesuai keuntungan pembeli, yaitu membayar setengah harga dari harga 

buah manggis di pasaran. Dari Rp.15.000/kg harga buah manggis di pasaran 

menjadi Rp.7.500/kg sesuai dengan taksiran harga dari pembeli.
5
 Perjanjian Ijon 

manggis yang dibuat oleh para pihak, mengatur kebiasaan masyarakat adat di 

                                                             
3
 Hasil wawancara dengan Kasibun, SIP., tanggal 29 Juli 2017 

4
 Ibid 

5
 Hasil wawancara dengan Bapak I Ketut Suardana, tanggal 30Juli 2017 
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Desa Suranadi mengenai jangka waktu panen. Jangka waktu setelah perjanjian 

ijon atau ngejon itu disepakati adalah hanya dalam sekali panen atau setahun 

sekali. Mengenai perawatan pohon manggis yang sudah diijonkan tersebut, 

perjanjian ijon atau ngejon menurut adat-istiadat di Desa Suranadi itu diserahkan 

sepenuhnya kepada pemilik kebun manggis, karena sudah merupakan kebiasaan 

masyarakat adat. Tetapi pemilik kebun manggis memperbolehkan setiap saat 

pihak pembeli, untuk mengecek pohon dan pertumbuhan buah manggis yang 

sudah diijonkan. Timbulnya sengketa dalam perjanjian ijon di Desa Suranadi 

biasanya dikarenakan factor cuaca, sehingga salah satu pihak mengalami 

kerugian. Curah hujan yang tinggi menyebabkan hasil panen buah manggis yang 

kurang maksimal. Pihak pembeli lah yang sangat dirugikan dalam hal ini, 

dikarenakan banyak hasil panen buah manggis yang busuk sehingga 

mempengaruhi harga jual di pasaran. Penyelesaian sengketa dalam hal ini masih 

secara kekeluargaan, yaitu antara para pihak. Pemilik kebun manggis tidak 

mempunyai kewajiban untuk mengganti rugi dan pihak pembeli biasanya sudah 

memaklumi kerugian yang disebabkan oleh faktor cuaca.  

Perjanjian Ijon Ditinjau Dari KUHPerdata 

Jika ditinjau dari ketentuan-ketentuan tentang perjanjian, khususnya perjanjian 

jual beli dalam KUHPerdata maka: 1.Adanya kesepakatan kedua belah pihak. 

Maksud dari kata sepakat adalah, kedua belah pihak yang membuat perjanjian 

setuju mengenai hal-hal yang pokok dalam kontrak lisan. 2. Kecakapan untuk 

melakukan perbuatan hukum. Asas cakap melakukan perbuatan hukum adalah 

setiap orang yang sudah dewasa dan sehat pikirannya. Ketentuan yang sudah 
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dewasa ada beberapa pendapat, menurut KUHPerdata dewasa adalah 21 tahun 

bagi laki-laki dan 19 tahun bagi wanita. 3. Adanya Obyek. Suatu yang 

diperjanjikan dalam suatu perjanjian haruslah suatu hal atau barang yang cukup 

jelas. 4. Adanya kausa yang halal. Pasal 1335 KUHPerdata, suatu perjanjian yang 

tidak memakai suatu sebab yang halal, atau dibuat dengan suatu sebab yang palsu 

atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan hukum. 

Kendala-kendala Yang Timbul dan Cara Penyelesaian Sengketa Jika Terjadi 

Wanprestasi Dalam Perjanjian Ijon Antara Pemilik Kebun Manggis Dengan 

Pembeli Di Desa Suranadi,  Kabupaten Lombok Barat 

Suatu tindakan penyelesaian masalah dari segi pelaksanaan, pasti akan selalu ada 

hambatan-hambatan. Penulis akan menjelaskan tentang apa saja hambatan dalam 

pelaksanaan perjanjian ijon di Desa Suranadi Kabupaten Lombok Barat. Dengan 

demikian dapat diambil suatu kesimpulan bahwa faktor-faktor yang 

mempengaruhi masyarakat adat di Desa Suranadi tidak melaksanakan perjanjian 

jual beli yang tertulis dan diatur dalam pasal 1457 KUHPerdata: 1. Masyarakat 

tidak mengetahui adanya ketentuan perjanjian jual beli hasil pertanian yang diatur 

dalam Undang-undang, karena tidak adanya sosialisasi dari perangkat desa dan 

dinas yang terkait. 2 Kurangnya wawasan dari masyarakat karena rendahnya 

tingkat pendidikan. 3. Adanya kebiasaan buruk dari masyarakat yang 

menyepelekan setiap peraturan, yang berhubungan dengan pertanian. 4. Masih 

kuatnya sistem kekeluargaan di Desa Suranadi Kabupaten Lombok Barat, 

sehingga mengkesampingkan bentuk perjanjian tertulis dan hanya berdasarkan 

pada kepercayaan terhadap seseorang. Dalam ijon yang dibangun dengan 
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ketulusan dan kebersamaan unsur-unsur yang terdapat dalam pasal 1365 

KUHPerdata berupa perbuatan melawan hukum dan merugikan orang lain tidak 

ada, karena pada prinsipnya pihak-pihak yang terlibat dalam ijon manggis yaitu 

mereka menghormati para leluhur yang menginginkan persatuan dan kesatuan dan 

tidak menginginkan kecelakaan. Penghormatan terhadap leluhur tersebut 

menghindarkan seseorang untuk mengambil keuntungan yang berlebihan terhadap 

pihak lain dalam praktek penyelenggaraan ijon. Pihak pembeli pada awalnya 

dalam adat-istiadat di Desa Suranadi, yaitu mereka yang punya uang berkelebihan 

yang ingin membantu pemilik kebun karena ada kepentingan lain yang harus 

ditutupi. Pihak pedagang disini bukan bermaksud mencari keuntungan yang 

berlebih-lebihan sebagaimana terdapat dalam perjanjian bisnis modern sehingga 

praktek penipuan dan penggelapan terjadi. 

Perbedaan Perjanjian Ijon Yang Berlaku Di Masyarakat Adat (Desa 

Suranadi) Dengan Perjanjian Jual Beli Barang Yang Akan Ada Dengan 

Sistem Indent  

Perjanjian Adat bersifat tunai, yaitu begitu terjadinya kesepakatan perjanjian 

antara kedua belah pihak maka penyerahan uangnya langsung diberikan. 

Sedangkan perjanjian jual beli menurut KUHPerdata bersifat obligator, yaitu 

perjanjian jual beli terjadi pada saat tercapainya perjanjian mengenai barang dan 

harga, meskipun barang dan harga belum diserahkan.
6
 Itulah yang membedakan 

perjanjian ijon yang berlaku di masyarakat adat (Desa Suranadi) dengan 

                                                             
6
 Hilman Hadikusuma, Hukum Perjanjian Adat, Penerbit PT. Citra Aditya 

Bhakti, Bandung, 1990 hlm. 92 
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perjanjian jual beli barang yang akan ada dengan sistem indent dapat dilihat dari 

beberapa aspek sebagai berikut: 1. Dilihat dari klasifikasi jenis barang sebagai 

obyek perjanjian. a. Dalam perjanjian Ijon yang berlaku di masyarakat adat (Desa 

Suranadi) mengenai obyek yang diperjanjikan adalah jumlah pohon manggis dan 

hasil panenan buah manggis yang disepakati untuk diijonkan oleh pemilik kebun 

manggis kepada pembeli. b. Sedangkan barang yang dijadikan obyek perjanjian 

jual beli dengan sistem indent adalah barang yang akan ada relative, sebab barang 

(Mobil) tersebut pada saat terjadinya kesepakatan jual beli antara para pihak sudah 

ada tetapi belum berada dibawah penguasaan penjual (masih harus dipesan). 2. 

Dilihat aspek perikatan yang lahir dari perjanjian. a. Perikatan yang lahir dari 

perjanjian Ijon menurut adat-istiadat di Desa Suranadi biasanya timbul setelah 

pihak pembeli menaksir total hasil panenan buah manggis yang disesuaikan 

dengan setengah harga buah manggis di pasaran. Bila hal tersebut telah disepakati 

para pihak barulah lahir perikatan dimana waktunya dapat ditentukan 

berlangsungnya perjanjian ijon. b. Perjanjian jual beli dengan obyek barang yang 

akan ada  termasuk dalam golongan perikatan dimana waktunya dapat ditentukan, 

sebab dalam sistem indent jangka waktu penyerahan barang (mobil) telah 

ditentukan sebelumnya oleh para pihak. Masa indent menandakan bahwa 

perjanjian ini termasuk dengan ketepatan waktu. 3. Dilihat dari segi pembayaran 

uang. a. Menurut kebiasaan masyarakat adat di Desa Suranadi biasanya 

pembayaran uang dalam perjanjian ijon diberikan terlebih dahulu oleh pihak 

pembeli, karena pihak pemilik kebun manggis membutuhkan uang tersebut untuk 

keperluan pribadinya, sehingga mengijonkan pohon manggis beserta hasil panen 
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buah manggisnya kepada pihak pembeli. b. Pada dasarnya dalam perjanjian jual 

beli harga barang yang menjadi obyek perjanjian besarnya ditentuakan atas dasar 

kesepakatan para pihak sebagaimana diatur dalam pasal 1465 KUHPerdata. 

KUHPerdata tidak melarang adanya pembayaran uang muka (done payment) 

dalam perjanjian jual beli. Mesikipun demikian, jumlah uang muka yang harus 

dibayarkan tidak diatur dalam KUHPerdata secara jelas. Oleh karena itu, pembeli 

maupun penjual dapat menentukan besarnya panjar yang harus dibayarkan 

terlebih dahulu atas dasar kesepakatan bersama. 4. Dilihat dari segi penyerahan 

(Levering). a. Dalam perjanjian Ijon menurut kebiasaan masyarakat adat di Desa 

Suranadi penyerahan (levering) obyek yang diperjanjikan hanya bersifat 

sementara, biasanya terjadi setelah pihak pembeli sudah memberikan pinjaman 

uang terlebih dahulu yang disesuaikan dengan jumlah pohon manggis dan hasil 

panen buah manggis yang sudah disepakati untuk diijonkan oleh pihak pemilik 

kebun manggis kepada pihak pembeli. b. Hak milik beralih dengan adanya 

penyerahan (levering). Penyerahan adalah suatu pemindahan barang yang telah 

dijual ke dalam penguasaan dan kepunyaan si pembeli (pasal 1475). Jadi 

penyerahan dapat diartikan sebagai cara untuk mendapatkan hak milik karena 

adanya pemindahan hak milik akibat dari perjanjian jual beli. Untuk perjanjian 

jual beli dengan sistem indent penyerahan barang dilakukan dengan penyerahan 

kekuasaan atas barang (kendaraan dianalogikan sebagai barang bergerak) 

sebagaimana diatur dalam pasal 612 KUHPerdata. 5. Dilihat dari segi akibat 

hukum yang ditimbulkan. a. Akibat hukum yang ditimbulkan dalam perjanjian 

ijon menurut kebiasaan masyarakat adat di Desa Suranadi biasanya terjadi setelah 
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sekali panen, baik pihak pemilik kebun dan pihak pembeli apakah mendapat 

keuntungan ataupun kerugian. Tetapi dalam perjanjian ijon biasanya yang sering 

dimintai pertanggungjawaban adalah pihak pemilik kebun jika hasil panenan 

berkurang akibat cuaca buruk. Upaya penyelesaian dalam hal ini pihak pembeli 

tidak dapat menuntut ganti rugi dari pihak pemilik kebun, hanya bisa diselesaikan 

secara mediasi kekeluargaan antara kedua belah pihak saja. b. Perjanjian jual beli 

dengan obyek benda yang akan ada (kendaran) mempunyai akibat hukum bagi 

para pihak yaitu timbulnya hak dan kewajiban bagi penjual dan pembeli. Akibat 

hukum terhadap isi perjanjian adalah bahwa perjanjian tersebut mengikat kedua 

belah pihak dan harus dipatuhi (asas pacta sunt servanda) sehingga harus diatati 

para pihak (ada sanksi jika melanggar). Perlindungan hukum yang didapat oleh 

pembeli (konsumen) dijamin dalam Undang-Undang No 8 tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen. Oleh karena itu, pembeli tetap mendapatkan jaminan 

atas barang yang dibelinya (cacat tersembunyi). Selain itu, apabila dalam 

perjanjian jual beli itu mensyaratkan syarat baku, maka berasarkan pasal 12 

Undang Undang tersebut aturan tersebut dianggap batal dan tidak berlaku lagi. 6. 

Dilihat dari segi berakhirnya perjanjian. a. Menurut perjanjian ijon berdasarkan 

kebiasaan masyarakat adat di Desa Suranadi berakhir apabila kesepakatan yang 

dibuat oleh para pihak telah terlaksana dan berakhir hanya dalam sekali panen 

saja. b. Perjanjian Jual beli dengan sistem indent untuk obyek barang yang akan 

ada (kendaraan) berakhir apabila:1). Prestasi telah dilaksanakan 2). Pembeli 

meninggal dunia 3). Adannya wanprestasi berdasarkan putusan hakim. 
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III.  PENUTUP 

Berdasarkan hasil penelitian Implementasi Perjanjian Ijon Antara Pemilik Kebun 

Manggis Dan Pembeli (Studi Kasus Di Suranadi Kabupaten Lombok Barat) 

adalah sebagai berikut: 1. Pelaksanaan perjanjian ijon di Desa Suranadi 

Kabupaten Lombok Barat masih mengedepankan sifat kepercayaan dan 

keterbukaan. Dengan dasar hukum adat perjanjian ijon manggis dibangun dengan 

tujuan untuk mewujudkan prinsip tolong menolong dalam hukum adat yang 

bersifat religius magis. Perjanjian jual beli ijon manggis bisa terus eksis di 

masyarakat adat Desa Suranadi dikarenakan bentuk perjanjiannya yang mudah 

dan tidak rumit. Masyarakat adat jujur dan tulus melakukan perjanjian ijon 

manggis yang membuatnya tumbuh dan berkembang dalam kehidupan tradisional 

masyarakat menjadi perjanjian adat. 2. Perjanjian ijon manggis berbeda dengan 

perjanjian jual beli barang yang akan ada dengan sistem indent. Karena kedua 

belah pihak yang terlibat di dalamnya diharapkan saling tolong menolong sesuai 

dengan prinsip hukum adat yang bersifat komunal. Perjanjian ijon manggis 

walaupun perjanjian dagang tidak sama dengan perjanjian-perjanjian jual beli 

lainnya, karena perjanjian ijon manggis dilakukan dengan itikad baik oleh kedua 

belah pihak yang takut pada leluhur. Akhir penyusunan skripsi ini, maka 

penyusun menyampaikan saran yaitu: 1. Untuk terus lestarinya perjanjian ijon 

manggis sebagai perjanjian berdasarkan kebiasaan masyarakat adat, maka 

diharapkan upaya terus menerus dari pemerintah desa dalam melakukan 

pengawasan terhadap pihak-pihak yang akan merusak citra perjanjian adat dengan 

berbagai bisnis curang. 2. Spesifikasi dari perjanjian adat ijon manggis yang 



xv 
 

 
 

didasarkan pada hukum adat yang bersifat komunal harus terus dipertahankan. 

Dengan perlindungan hukum yang efektif diharapkan perjanjian ijon manggis ini 

menjadi kearifan lokal yang harus dihormati terutama di daerah-daerah sentra 

produksi manggis. 
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