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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Manusia adalah makhluk ciptaan Allah SWT yang ditakdirkan tidak sempurna. 

Kehidupan manusia berawal dari keluarga. Keluarga adalah terdiri dari suami, isteri, 

dan anaknya . Keluarga dapat memberikan suatu ajaran yang baik dalam kehidupan 

masyarakat. Keluarga terdiri dari orang tua dan anaknya. Perselisihan atau 

perbedaan pendapat kemungkinan dapat terjadi. Salah satu permasalahan yang 

sering timbul adalah mengenai harta dari orang tua kepada anak-anaknya yang 

biasanya dalam bentuk hibah.  

 Hibah dalam Hukum Islam bertujuan untuk mempererat silaturahmi diantara 

manusia dan kedekatan kepada tuhan karena sifat hibah berkaitan erat juga dengan 

hubungan kepada Allah sebagai bukti kecintaan sesama makhluk ciptaannya. 

Berdasarkan Hadits Riwayat Bukhari Rasulullah SAW bersabda “ barang siapa yang 

ingin dilapangkan rejekinyadan diingat orang dibelakang harinya, maka hendaklah 

dia selalu mempererat hubungan kekeluargaan”. Dalam bahasa belanda hibah atau 

hadiah disebut dengan schenking.1 Sedangkan kata hibah dalam bahasa Indonesia 

diadopsi dari bahasa arab yang berasal dari kata wahaba yang berarti memberi.  

 Berdasarkan Al-Qur’an kata hibah berserta derivatnya terdapat 25 kali 

dalam 13 surat.2 Al-Qur’an sebagai sumber Hukum Islam yang paling utama 

menganjurkan umatnya untuk saling tolong menolong. Salah satunya berdasarkan 

Surat Al-Imran ayat 92 yang artinya ” kamu sekali-sekali tidak akan sampai kepada 

kebajikan, sebelum kamu manafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa 

saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya”. Menurut 

ahli tafsir hibah adalah suatu amalan yang sunat dan digalakkan dalam Islam 

terutama sekali kepada kaum keluarga terdekat. Amalan ini adalah berdasarkan 

kepada Al-Qur’an, As-Sunnah dan ijmak. Antara ayat Al-Quran yang menggalakkan 

amalan hibah ialah sebagaimana firman Allah SWT berdasarkan surat Al-Nisa’ayat 

4 yaitu, kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian daripada mas 

kawin itu dengan senang hati, makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) 

yang sedap lagi baik akibatnya berdasarkan Surat Al-Baqarah ayat 177 yang artinya 

adalah “...memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya…” Rasulullah 

SAW bersabda “hadiah menghadiahilah kalian niscaya akan timbul rasa sayang

                                                           
1Sudarsono, Kamus Hukum, Rineka Cipta, Jakarta, 2007, h.426  
2Ahmad Rofiq, HukumIslam di Indonesia,  Raja Grafindo, Jakarta, 2003, cet 6, 

h.466 
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menyayangi dan saling berjabat tanganlah diantara kamu, niscaya akan hilang rasa 

jengkel diantara kalian”.3 

 Berdasarkan ayat Al-Qur’an dan Hadist tersebut dapat disimpulkan bahwa 

hibah hukumnya Sunnah dalam Islam, tujuannya agar setiap tindakan kita memiliki 

nilai kebaikan didalamnya. Dalam Islam terdapat beberapa macam nama pemberian 

salah satunya adalah hibah. Hibah dapat diartikan juga sebagai suatu kepedulian 

sosial yang positif dengan cara saling tolong-menolong terhadap sesama manusia 

atau sebagai suatu hadiah dari orangtua untuk anaknya dengan memberikan sebagian 

atau seluruh hartanya secara sukarela tanpa meminta imbalan. 

 Hibah telah diatur secara jelas dan rinci dalam kitab fiqh muamalah yang 

berpedoman pada Al-Qur’an dan Hadist yang berada dalam bentuk Kompilasi 

Hukum Islam (yang selanjutnya disebut KHI), demikian dengan hukum positif 

lainnya khususnya Kitab Undang-undang Hukum Perdata (yang selanjutnya disebut 

KHUPerdata). Hibah dalam Islam mengijinkan seseorang memberikan sebagian atau 

seluruh hartanya ketika masih hidup, untuk diberikan kepada orang lain. Pasal 1666 

KUHPerdata “Penghibahan adalah suatu persetujuan dengan mana seorang 

penghibah menyerahkan suatu barang secara cuma-cuma, tanpa dapat menariknya 

kembali, untuk kepentingan seseorang yang menerima penyerahan barang itu”. 

Undang-undang hanya mengakui penghibahan-penghibahan antara orang-orang 

yang masih hidup. Hibah dalam KUHPerdata termasuk dalam lapangan atau bidang 

hukum perdata. Berdasarkan Pasal 171 huruf g KHI yaitu Hibah adalah pemberian 

suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain 

yang masih hidup untuk dimiliki. Frasa “diwaktu hidupnya” bermakna bahwa hibah 

hanya dapat dilakukan oleh si penghibah (pemberi hibah) disaat masih hidup. Hal 

mana pada satu segi memiliki kesamaan dengan wasiat atau testamen. Perbedaannya 

adalah wasiat (testamen) yang merupakan suatu akta yang memuat pernyataan 

seseorang tentang apa yang dikehendakinya (saat masih hidup) akan terjadi setelah 

ia meninggal dunia. 

 Hibah dalam Hukum Islam mendapatkan perhatian khusus dan mempunyai 

persyaratan tertentu yang bertujuan untuk supaya hibah tetap dalam fungsinya. 

Hibah akan membawa akibat hukum harta atau barang yang dihibahkan yang tidak 

lagi menjadi milik pemberi hibah. Penghibaan ini terjadi ketika anak-anak mulai 

berdiri sendiri, maupun oleh perkawinan atau oleh karena membentuk keluarga 

sendiri. 

 

                                                           
3Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, alih bahasa oleh H. Kamaludin A. Marzuki, Bandung, 

cet 1, h.176  



3 

 
 

 BerdasarkanPasal 212 KHI bahwa hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali 

hibah orang tua kepada anaknya. Rasullullah SAW bersabda yang artinya “ Orang 

yang meminta kembali pemberiannya itu sama seperti orang yang menelan kembali 

air ludahnya.” (H.R. Al Bukhari dan Muslim)4 berdasarkan sabda Rasulullah SAW 

Hukum Islam mengatur bahwa barang yang telah dihibahkan atau telah diberikan 

kepada orang lain tidak dapat diminta kembali atau dibatalkan. Namun terkecuali 

hibah terhadap orangtua kepada anaknya, hibah tersebut dapat ditarik kembali atau 

dibatalkan. Hal ini berdasarkan pada Hadist Rasulullah SAW yang diriwayatkan 

oleh Abu Dawud, An-Nasa’I, Ibnu Majah dan At Tirmidzi yaitu:  

Tidak halal bagi seseorang laki-laki untuk memberikan pemberian atau 

menghibahkan suatu hibah, kemudian dia mengambil kembali 

pemberiannya kecuali bila hibah itu hibah dari orangtua kepada anaknya. 

Perumpamaan bagi orang yang memberikan suatu pemberian kemudia dia 

rujuk didalamnya (menarik kembali pemberiannya), maka dia itu bagaikan 

anjing yang makan, lalu setelah anjing itu kenyang ia muntah, kemudian ia 

memakan muntahnya kembali5 

Sementara yang menjadi objek dari hibah adalah harta warisan. Hubungan 

hibah dengan waris berdasarkan Pasal 211 KHI hibah dari orang tua kepada anaknya 

dapat diperhitungkan sebagai warisan. Pemberian hibah ini dilakukan sewaktu 

pemberi hibah masih hidup. Hibah sebagai salah satu jalan keluar pembagian harta 

peninggalan untuk menghindari dari konflik yang terjadi dikebanyakan pembagian 

warisan dikarenakan faktor kelalaian manusia itu sendiri. Pada akhirnya yang terjadi 

adalah bukan mempererat tali silaturahmi seperti tujuan hibah, melainkan putusnya 

tali silaturahmi antar manusia bahkan keluarga. 

Menurut Hukum Islam, hibah kepada yang sedianya berhak atas harta warisan 

pada waktu hidup pewaris tidak dipandang sebagai kewarisan. Namun jika 

pemberian hibah orang tua kepada anaknya, padahal harta peninggalannya cukup 

banyak, ajaran Islam tentang wajib berbuat adil dalam memberikan hibah kepada 

anak lainnya harus diberikan juga hibah dari harta peninggalan.6 Hibah berpegang 

kepada prinsip pembagian yang sama antara semua anak tanpa membeda-bedakan 

satu dengan yang lainnya, sebagaimana yang diajarkan Rasullullah SAW kepada 

sahabatnya dahulu. Sebagai manusia apabila menentukan hak untuk memberi hibah 

harus bersikap adil terutama terhadap orang yang terdekat salah satunya adalah 

anak. Pembagian adilnya berdasarkan Pasal 176 KHI anak perempuan bila hanya 

                                                           
4M.Nashirudin Al-Albani, Ringkasan Shahih Muslim, Jakarta, Gema Insani, 2005, 

h.467 
5Sayyid Sabiq, Op.Cit.,h.192 
6Ahmad Azhar Basyir, Hukum Waris Islam, Yogyakarta, UII Press, 2004, h.149 
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seorang ia mendapat separuh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-

sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak laki-laki, maka bagian anak 

laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan. Jalan keluar terbaik 

adalah anak laki-laki dan perempuan setara atau sama rata. Oleh karena pemberian 

hibah kepada anak dapat dihitung sebagai hibah wasiat, maka perbedaan pendapat 

jika ayah membedakan pemberian hibah kepada anaknya, berdasarkan penulisan 

dari beberapa hadist yang menjelaskan pemberian kepada anak haruslah sama tanpa 

membedakan antara anak yang satu dengan yang lainnya. Rasulullah SAW bersabda 

“ bersikaplah adil terhadap anak-anakmu, bersikapalah adil terhadap anak-anakmu, 

bersikaplah adil terhadap anak-anakmu” (H.R. Ahmad, Abu Daud dan An-Nasai). 

Akan berbeda jika sengketa pembatalan hibah dilakukan pemberi hibah terhadap 

ahli warisnya tidak berdasarkan aturan hukum semestinya. Pemberi hibah 

memberikan sebagian atau seluruh hartanya kepada ahli warisnya dilakukan sesuai 

dengan rukun dan syarat hibah, sehingga hibah tersebut sah. Berdasarkan Rasulullah 

SAW diriwayatkan dari An-Nu’man bin Basyir r.a., dia berkata:  

Ayahku menghibahkan sesuatu kepadaku, namun ibuku, Amrah Binti 

Rawahan tidak setuju sebelum ia meminta kesaksian Rasulullah SAW. “aku 

memberikan sesuatu kepada putraku dan istriku,…” Rasulullah bertanya ” 

apakah kamu juga memberi anak-anakmu yang lain sama seperti itu?” ayahku 

menjawab “ tidak”. Rasulullah SAW bersabda “ bertakwalah kepada Allah 

dan perlakukan anakmu dengan adil”. Kata An-Nu’man: maka ayahku pulang 

lalu mencabut kembali pemberiannya. ( H.R Al-Bukhari ayat 2587 ).7 

Namun setelah pelaksanaan tersebut orang itu sebelumnya menampakan 

kelakuan baik namun berubah seiring perubahan waktukarenaahli waris merasa 

dirugikan maka ahli waris berhak untuk mengajukan gugatan pembatalan hibah 

berdasarkan prinsip legitieme portie berdasarkan putusan Mahkamah Agung 

No.990.K/Sip/1974 tanggal 6 April 1976 bagaimana seseorang tersebut untuk 

memenuhi haknya dengan memperkarakan di pengadilan, dimana Pengadilan 

Agama adalah pengadilan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili 

sengketa pembatalan hibah, majelis hakim harus mempunyai pertimbangan-

pertimbangan sebagai dasar dalam menjatuhkan putusan yang adil bagi para pihak 

yang bersengketa dan untuk yang beragama islam dapat mempergunakan  hukum 

waris Islam yang didasarkan oleh Al-Qur’an.  

Berdasarkan latar belakang diatas, maka perlu kiranya dicermati kembali dan 

dilakukan pengkajian terhadap dalam hal apakah hibah dapat dibatalkan oleh ahli 

                                                           
7Imam Az-Zabidi, Ringkasan Hadis Shahih Al-Bukhari, Jakarta, Pustaka Amani, 

h.537 
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waris serta apa akibat hukum pembatalan hibah berdasarkan Hukum Islam, oleh 

karena itu penulis mengangkat sebuah penelitian dengan judul “ Pembatalan Hibah 

Oleh Ahli Waris Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam”. 

1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka pokok  permasalahan dalam 

penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: 

1. Apakah hibah dapat dibatalkan oleh ahli waris ? 

2. Apa akibat hukum pembatalan hibah?  

1.3 Tujuan Penelitian 

Untuk mengkaji, memahami dan memaparkan tentang Pembatalan hibah oleh 

ahli waris dan akibat hukumnya ditinjau dari perspektif Hukum Islam. 

1.4 Manfaat Penelitian  

1. Teoritis. 

Untuk memperkaya khasanah ilmu pengetahuan hukum khususnya Hukum 

Islam tentang pembatalan hibah oleh ahli waris  . 

2. Praktis. 

Penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu rujukan bagi masyarakat 

atau para pihak yang bersengketa dalam bidang hibah, kemudian bagi hakim 

dalam memeriksa dan memutus perkara, khususnya pembatalan hibah. 

1.5 Metode Penelitian  

a.  Jenis penelitian 

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian 

Hukum Normatif. Penelitian Hukum Normatif merupakan metode penelitian 

hukum yang membahas mengenai hukum yang terjadi di kehidupan 

masyarakat, bagaimana hukum dapat memberikan keadilan dalam 

kehidupan bermasyarakat serta kekuatan hukum yang berlaku dalam 

masyarakat. Berbeda dengan penelitian yang sifatnya deskriptif dimana 

masih membutuhkan pengujian terhadap kebenaran fakta yang disebabkan 

oleh suatu faktor tertentu. Didalam penelitian hukum dilakukan untuk 

menghasilkan sebuah argumentasi dalam menyelesaikan persoalan yang 

ada. Oleh karena itu didalam penelitian hukum tidak dikenal dengan 

hipotesis atau analisis data.8 

b. Pendekatan Masalah 

Metode pendekatan dalam penelitian ini menggunakan Pendekatan 

Perundang-undangan ( Statute Approach ) Pendekatan perundang-undangan 

merupakan metode yang meneliti semua undang-undang yang berkaitan 

                                                           
8 Peter Mahmud, Metode Penelitian Hukum, Jakarta, Prenada Media ,2016, h.35 
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dengan permasalahan hukum yang diangkat dalam penelitian ini. Bagi 

penelitian untuk  kegiatan praktis, pendekatan undang-undang ini akan 

membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari konsistensi dan 

kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau 

antara undang-undang.9 Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach) 

dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Hal 

tersebut dilakukan karena memang belum atau tidak ada aturan hukum 

untuk masalah yang dihadapi.10 

c. Sumber dan jenis bahan hukum  

Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, 

bahan hukum tersier. 

1. Bahan Hukum Primer 

Merupakan jenis bahan hukum yang merupakan bahan berupa 

peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan judul yang dipakai 

dalam penelitian ini. Bahan hukum tersebut antara lain :  

a. Al-Qur’an 

b. Hadits  

c. Kitab Undang-undang Hukum Perdata  

d. Kompilasi Hukum Islam 

2. Bahan Hukum Sekunder. 

Bahan hukum sekunder diartikan sebagai bahan hukum yang tidak 

mengikat, tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang 

merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para pakar atau ahli yang 

mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus yang akanmemberikan 

petunjuk kemana akan mengarah. Yang dimaksud dengan bahan sekunder 

disini oleh penulis adalah doktrin–doktrin yang ada  di dalam buku, jurnal 

hukum dan internet. 

3. Bahan Hukum Tersier 

Bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum 

primer dan sekunder, seperti halnya : kamus, ensiklopedi, dan lain-lain. 

4. Teknik pengumpulan bahan hukum. 

Teknik pengumpulan bahan hukum dilaksanakan dengan cara 

penelitian kepustakaan (library research) atau disebut juga dengan studi 

dokumen yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Studi 

kepustakaan yang dimaksudkan dalam penelitian ini yang diterapkan 

                                                           
9Ibid, h. 133 
10Ibid, h. 177 
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dengan mempelajari dan menganalisa secara sistematis bahan-bahan yang 

utamanya berkaitan dengan Pembatalan Hibah oleh Ahli Waris Ditinjau 

Dari Perspektif Hukum Islam. 

5. Teknik analisis bahan hukum  

Bahan hukum yang diperoleh akan dipaparkan secara keseluruhan 

yang dipilih sesuai dengan pokok permasalahan sehingga dapat 

memberikan gamabaran secara jelas, kemudian diterangkan dari hal 

bersifat umum hingga dikerucutkan sampai hal bersifat khusus. Dan ditarik 

kesimpulan sehingga menjawab persoalan yang ada. Analisis yang 

digunakan yaitu deskriptif dan deduktif. 

1.6 Pertanggungjawaban Sistematika. 

BAB I merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari, Judul, Latar Belakang, 

Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat penelitian, Metode Penelitian. 

BAB II merupakan Tinjauan umum, bab ini menjelaskan tentang Tinjauan 

umum tentang hibah, pengertian hibah, rukun dan syarat hibah, pengertian 

pembatalan hibah,pengertian ahli waris, pengertian hukum Islam. 

BAB III merupakan pembahasan yang terdiri dari penelitian, analisa, serta 

pemabahasan mengenai pembatalan hibah yang serta bagaimana akibat hukumnya. 

BAB IV Penutup, berisikan tentang kesimpulan atas hal yang dibahas dan  

diuraikan dalam bab-bab sebelumnya, serta saran-saran yang diharapkan dapat 

menjadi masukan bagi penegak hukum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


