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                                       HIBAH DALAM HUKUM POSITIF DI INDONESIA 

DAN  KAITANNYA DENGAN PEMBUKTIAN DI PERSIDANGAN 

Oleh : Idia Isti Murni 

(Disampaikan dalam acara Diskusi Hakim   

Pengadilan Agama Pekanbaru, Jum’at, 10 Maret 2017 ) 

 

I. PENDAHULUAN 

     Di dalam Islam, hibah merupakan salah satu cara perpindahan harta.    

legalitasnya sangat kuat dan sangat dianjurkan karena ia memiliki dimensi 

ibadah secara vertical maupun horizontal. Secara vertical perbuatan hibah 

merupakan ketaatan seorang hamba terhadap perintah Allah SWT, dan 

secara horizontal akan menumbuhkan rasa kasih sayang antara pemberi dan 

penerima hibah, mempererat tali persaudaraan serta untuk saling tolong 

menolong.  Firman Allah SWT  :     

 

                          

                         

    Artinya : Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang 
menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir 
benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus 
biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia 
kehendaki. dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha 
mengetahui. (QS.Al-Baqarah : 261) 

Kalimat “menafkahkan harta di jalan Allah” dalam ayat tersebut, menurut para 

ahli tafsir termasuk di dalamnya perbuatan hibah.  

  Di dalam pembidangan hukum Islam ( dalam hal ini : Fiqh), hibah 

berada pada bidang fiqh muamalah. Meskipun mempunyai dimensi ibadah, 

namun  dimensi socialnya sangat kental karena mengandung nilai  ekonomis.  

Nilai  yang disebut terakhir inilah yang sering menyebabkan tujuan yang mulia 
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dari pemberian hibah ini berbalik menjadi sumber sengketa. Tali persaudaraan 

menjadi putus, dan tak jarang hal tersebut terjadi antara sesama karib kerabat, 

sanak  saudara, bahkan antara anak dengan orang tua, yang berujung di ruang 

sidang pengadilan. Di sinilah peran Pengadilan Agama sebagai lembaga 

tempat berlindung dari “rasa ketidakadilan” untuk menyelesaikan sengketa yang 

ditimbulkan oleh perbuatan hibah, sebagaimana yang diatur dalam pasal 49 

huruf d Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagai perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.    

   Pengadilan Agama merupakan pengadilan khusus bagi orang-orang 

yang beragama Islam. Akan tetapi dalam perkara hibah dapat saja melibatkan 

orang-orang yang bukan beragama Islam, terutama jika objek perkara 

tersangkut dengan pihak ketiga yang bukan beragama Islam. Objek hibah yang 

paling sering menjadi sengketa adalah objek dalam bentuk benda tak bergerak, 

seperti tanah dan rumah. Hal ini dapat dimengerti karena tanah merupakan 

harta yang paling bernilai dan semakin hari nilainya semakin tinggi. Berbeda 

dengan objek hibah berupa benda bergerak, penyerahan objek hibah bisa 

langsung dilakukan dan bisa pula disimpan dengan aman tanpa dapat diganggu 

oleh siapapun. Tetapi jika objek hibah adalah tanah dan rumah, bendanya tidak 

dapat disimpan, tempatnya terbuka dan dapat dilihat oleh semua orang. 

Ditambah dengan nilai ekonomisnya nya yang semakin hari semakin 

meningkat, menyebabkan banyak orang yang tergiur untuk memilikinya dengan 

berbagai cara, antara lain dengan mengingkari adanya hibah atau setidak-

tidaknya menyatakan hibah tersebut tidak sah.   

   Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah 

(KHES)  yang bersumber dari hukum Islam (baca : Fiqh) sebagai rujukan 

hukum yang berlaku  bagi hakim di Peradilan Agama mensyaratkan sahnya 

hibah dengan adanya dua orang saksi (Pasal 210 KHI) dan ijabnya boleh  

dengan kata-kata, tulisan atau isyarat (Pasal 686 angka (3)) KHES.    

   Memperhatikan kasus-kasus yang diajukan ke pengadilan yang pada 

umumnya antara Penggugat dengan Tergugat masih  mempunyai  hubungan 

nasab dan sulitnya membuktikan adanya dua saksi penghibahan, maka  

ketiadaan alat bukti surat menjadi hambatan besar dalam proses pembuktian, 
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apalagi saksi-saksi yang dihadapkan bukan saksi dalam penghibahan 

sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 210 Kompilasi Hukum Islam.  

  Oleh karena itu mengetahui aturan-aturan hibah dalam hukum positif 

Indonesia merupakan suatu keharusan, baik aturan materiil maupun aturan 

formil. Untuk itu,  permasalahan yang menurut penulis patut untuk  didiskusikan 

adalah tentang syarat-syarat sahnya hibah yang dipahami dari Pasal 210 

Kompilasi Hukum Islam dalam kaitannya dengan pembuktian keabsahan hibah 

dalam proses persidangan, dengan rumusan masalah sebagai berikut : 

- Apakah hibah secara lisan sebagaimana ketentuan pasal 210 KHI masih 

dapat dipertahankan jika dikaitkan dengan perubahan social dewasa ini 

dan proses pembuktian di persidangan ? 

 
        

II. HIBAH DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF INDONESIA 

1. Hibah dalam Hukum Islam  

Banyak definisi yang dikemukakan oleh para ahli, salah satunya   

dikemukakan oleh Sayyid Sabiq dalam bukunya Fikih Sunnah, yaitu : Hibah 

adalah “pemberian harta milik seseorang kepada orang lain di waktu dia hidup 

tanpa imbalan.” Di dalam kamus  Bahasa Indonesia, “Hibah” berarti 

“pemberian”. Ia berasal dari Bahasa Arab “Hib”  yang berarti ”cinta kasih;kasih 

sayang”. Pengertian ini sesuai dengan makna dan maksud Hibah di dalam 

hukum Islam ( Fiiqh)   

Dari pengertian hibah, para Fuqaha sepakat bahwa rukun hibah adalah 

sebagai berikut :   

           1).   Orang yang meghibahkan (Al-Wahib) ;  

     2).   Orang yang menerima hibah (Al-Mauhublah); 

    3).   Harta yang dihibahkan (Al-mauhub) ; 

    4).   Ijab Kabul 
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           Terhadap  rukun yang disebutkan di atas, terdapat syarat-syarat yang 

harus dipenuhi oleh masing-masing rukun tersebut yang disepakati oleh para 

Fuqaha’ yaitu sebagai berikut :  

1).  Al-Wahib  :  Dewasa,  cakap, berkuasa penuh terhadap benda hibah, tidak 

terpaksa dalam melakukan hibah.  

      Disyaratkan bagi pemberi hibah adalah orang yang sudah dewasa. 

Tidak dijelaskan tentang batas umur kedewasaan, karena masing-masing 

orang mempunyai masa kedewasaan yang berbeda-beda, sebagaimana  

masa baligh. Akan tetapi yang menjadi tolok ukur dalam hal ini adalah 

kedewasaan dalam hal mempertimbangkan baik buruknnya suatu  

perbuatan yang ia  lakukan.  Terhadap syarat “cakap bertindak hukum” 

dihubungkan dengan orang yang dalam keadaan sakit yang 

menyebabkan kematiannya, maka menurut Sayid Sabiq  hukum hibah itu 

sama dengan wasiat, artinya hibah tersebut tidak sah, sebab 

dikhawatirkan si pemberi hibah dalam kondisi yang tidak dapat 

membedakan mana yang baik dan mana yang buruk atau dikhawatirkan si 

pemberi hibah berada di bawah tekanan. Akan tetapi apabila ahli waris 

mengakui kebenaran dari hibah tersebut, maka hibah dimaksud menjadi 

sah.  Pendapat inilah yang dianut oleh Kompilasi Hukum Islam.  

2). Al-Mauhublah : Jelas dan ada wujudnya ketika terjadinya penghibahan. 

         Disyaratkan bagi penerima hibah jelas  dan ada wujudnya, baik 

orang perorangan, kelompok atau pun lembaga. Dengan demikian tidak 

sah hibah kepada janin yang masih di dalam Rahim ibunya. Tidak 

dipermasalahkan apakah penerima hibah itu masih anak-anak atau 

kurang akal, karena dalam kondisi ini orang tua atau walinyalah yang 

mengurus harta hibah tersebut. 

3). Al-Mauhub :  Benar-benar ada dan mempunyai nilai,  milik sempurna dari 

pemberi hibah, tidak bercampur dengan harta  milik orang 

lain. 

    Disyaratkan harta hibah adalah milik sempurna dari pemberi hibah, 

tidak tersangkut dengan pihak ketiga. Jika ia merupakan harta bersama 
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suami istri, maka pemberi hibah haruslah suami istri secara bersama-

sama, tidak  boleh hanya salah seorang saja. Tidak sah pula 

menghibahkan rumah saja tanpa disertai tanah tempat berdirinya rumah 

tersebut atau menghibahkan tanaman saja tanpa disertai lahan tempat 

tumbuhnya tanaman tersebut.     

4). Ijab Kabul : 

   Terhadap rukun hibah ijab Kabul, terdapat perbedaan pendapat 

dikalangan para Ulama  tentang bentuknya, yaitu apakah ijab Kabul tersebut 

harus secara lisan atau cukup dengan perbuatan-perbuatan  yang  

menunjukkan kepada hal tersebut.  

    Sebagian besar Ulama Syafi’iyah dan Malikiyah mensyaratkan adanya 

Ijab Kabul secara lisan bagi yang mampu berbicara sebagai rukun hibah. 

Ketegasan Ijab dari yang memberi dan Kabul dari yang menerima secara lisan 

melalui ijab Kabul dimaksudkan agar diketahui secara jelas dan pasti apa 

yang dimaksud oleh wahib serta objek yang dihibahkan, sehingga tidak terjadi 

kekeliruan. Selain itu, dengan adanya ijab dapat pula diketahui adanya 

keikhlasan (tidak terpaksa) dari Pemberi hibah. Sementara itu, kalangan 

Hanabilah dan sebagian besar Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa ijab 

Kabul secara lisan tidak menjadi syarat sahnya hibah. Hal-hal atau tindakan-

tindakan yang menunjukkan adanya pemberian sudah memenuhi apa yang 

dimaksud dengan ijab dan qabul.   

 Serah terima objek Hibah 

    Dalam hal serah terima objek hibah, para Fuqaha’ juga berbeda 

pendapat.  Sebagaian besar Ulama, yaitu Imam Abu hanifah, Imam Syafi’I dan 

Imam Hanbali berpendapat bahwa hibah baru mengikat dan pasti setelah 

adanya serah terima objek hibah dari pemberi kepada penerima hibah. 

Dengan semata-mata ijab kabul tanpa diiringi serah terima objek, hibah belum 

dianggap pasti dan  masih terbuka kemungkinan bagi pemberi hibah untuk 

menarik kembali hibah tersebut. Alasan mereka adalah praktek sahabat 

Rasulullah SAW, Abu bakar Shiddiq yang menghibahkan sesuatu benda 

kepada putrinya Aisyah tetapi belum diserahterimakan kepada Aisyah. 
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Kemudian ketika beliau sakit, beliau memanggil Aisyah dan brkata : “Hai 

putriku, tidak seorang pun yang lebih aku sukai hidup berkelapangan 

sepninggalanku selain engkau, dan tidak seorang pun yang lebih memilukan 

aku kecuali jika engkau hidup dalam kefakiran sepeninggalku. Dulu aku 

pernah menghibahkan sesuatu untukmu. Maka sisihkanlah benda itu dan 

terimalah. Karena jika tidak engkau terima sekarang, jika aku wafat, maka 

benda itu akan menjadi warisan”. Berbeda dengan pendapat tersebut, Imam 

Malik berpendapat bahwa dengan selesainya ijab kabul maka hibah tersebut 

sudah  langsung mengikat dan tidak dapat ditarik kembali.  

2. Hibah Dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006  : 

Di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama 

tidak diatur tentang hibah, kecuali tentang kewenangan mengadili dari perkaara 

tersebut, yaitu pada Pasal 49. Kemudian di dalam undang-undang 

perubahannya, yaitu Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, selain menguatkan 

kembali kewenangan Pengadilan Agama atas perkara hibah, juga  disinggung 

tentang pengertian hibah, yang dituangkan di dalam penjelasana pasal demi 

pasal, yaitu pada penjelasan Pasal 49 huruf d. Dalam penjelasan Pasal 49 huruf 

d disebutkan bahwa : yang dimaksud dengan “hibah” adalah  pemberian suatu 

benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang atau badan hokum 

kepada orang lain atau badan hokum untuk dimiliki.  

Dari  pengertian tersebut dapat dipahami bahwa unsur-unsur  hibah adalah  

1).  Pemberi hibah   :  Orang dan atau badan hukum ; 

2). Objek hibah      ;  Pemberiannya dengan sukarela oleh pemberi hibah, 

untuk dimiliki oleh   penerima hibah  tanpa memberi 

imbalan. 

3). Penerima Hibah :  Orang dan atau badan hukum.  

   3.  Hibah Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)  : 

   Di dalam Kompilasi Hukum Islam, ketentuan tentang Hibah dimuat di 

dalam Pasal 171 huruf g dan Pasal 210 sampai Pasal 214.  
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 Menurut Kompiasi Hukum Islam, Hibah adalah “pemberian suatu benda 

secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang 

masih hidup untuk dimiliki.” (Psl.171. huruf g). Secara garis pokok, tidak ada 

perbedaan pengertian hibah menurut KHI dengan pengetian hibah menurut fiqh 

dan UU No.3 tahun 2006. 

            Tentang syarat-syarat sahnya Hibah menurut KHI, dapat ditemukan 

dalam Pasal 210, yaitu sebagai berikut : 

1).  Pemberi Hibah :    a. Berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, 

a. Berakal  sehat,  

b. Tanpa adanya paksaan. 

c. Dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta 

bendanya kepada orang lain atau lembaga, 

d. Dihadapan dua orang saksi untuk dimiliki.   

2).  Harta benda yang dihibahkan harus merupakan  hak dari penghibah. 

Kemudian pasal-pasal selanjutnya menyatakan bahwa : “Hibah dari orang 

tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan” (Pasal 211), “Hibah 

tiidak dapat ditarik  kembali,  kecuali hibah orang tua kepada anaknnya” (Pasal 

212) dan “Hibah yang diberikan pada saat pemberi hibah dalam keadaan sakit 

yang dekat dengan kematian, maka  harus mendapat persetujuan  dari 

ahliwarisnya” (Pasal 213). Ketentuan-ketentuan tersebut sama dengan 

ketentuan-ketentuan yang ada dalam hukum Islam (fiqh). Pada pasal terakhir 

tentang hibah, diatur pula tentang “Warga negara Indonesia yang berada dii 

negara asing dapat membuat  surat hibah dihadapan Konsulat atau Kedutaan 

Republlik Indonesia setempat sepanjang isinya tidak bertentangan denngan 

ketentuan-ketentuan pasal ini”. (Pasal 14). 

4. Hibah dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah (KHES) 

     Di dalam KHES pengaturan tentang hibah cukup rinci, dimulai dari  

Pasal 685 hingga Pasal 727. Pasal yang terkait dengan tatacara hibah adalah   

Pasal 686, yang berbunyi : 

(1) Suatu akad hibah dapat terjadi dengan adanya ijab/pernyataan. 
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(2) Kepemilikan menjadi sempurna setelah barang hibah diterima olah 

penerima hibah. 

(3) Ijab dalam hibah dapat dinyatakan dengan kata-kata, tulisan, atau isyarat. 

Yang mengandung arti beralihnya kepemilikan harta secara Cuma-Cuma.   

5.  Hibah Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) 

 Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW), hibah diatur dalam 

Buku ketiga Tentang Perikatan, mulai Pasal 1666 sampai pasal 1693.  Syarat-

syarat bagi  pemberi hibah, adalah cakap dan dewasa (Pasal 1676 -1677).   

Tatacara penghibahan, Jika objek hibah berupa harta tak bergerak seperti tanah, 

maka penghibahan harus dilakkukan dengan Akta Notaris. (Pasal 1682), Akan 

tetapi jika harta hibah berupa benda bergerak cukup dengan penyerahan saja 

kepada penerima hibah. (Pasal 1687).  

III. PEMBAHASAN 

Dari pemaparan di atas, terlihat bahwa pada dasarnya pengertian dan 

ketentuan-ketentuan pokok tentang hibah  dalam Fiqh,  KHI dan KHES adalah 

sama. Perbedaan terlihat pada tatacara pemberian hibah.  

Di dalam hukum Islam (Fiqh), tidak dijelaskan secara sfesifik tatacara 

pemberian hibah, apakah secara lisan atau tertulis. Akan tetapi dengan adanya 

rukun hibah oleh sebagian Ulama berupa ijab Kabul, menunjukkan bahwa 

pemberian hibah adalah sah dilakukan secara lisan, bahkan juga sah dengan 

perbuatan-perbuatan yang menunjukkan adanya penyerahan harta hibah. 

Pendapat ini tentu dapat diterima apabila pemberi hibah langsung menyerahkan 

benda hibah tersebut kepada penerima hibah dan penerima hibah langsung pula 

memanfaatkan benda hibah tersebut, sehingga kecil sekali kemungkinan akan 

terjadi sengketa dikemudian hari. Hibah dengan cara seperti ini dapat dilakukan 

terhadap objek hibah berupa benda bergerak. Akan tetapi terhadap benda hibah 

yang berupa benda tak bergerak, seperti tanah dan rumah, penyerahan dan 

penerimaan objek hibah tidak dapat dilakukan secara langsung dari tangan ke 

tangan, melainkan hanya dalam bentuk ucapan saja, sedangkan objeknya masih 

tetap berada pada tempatnya.  
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Sebagaimana yang telah disinggung diatas bahwa objek hibah berupa 

tanah, dari aspek ekonomisnya sangat menggiurkan. Di lain pihak, kondisi  social 

yang semakin hari menunjukkan bertambahnya kecintaan manusia terhadap 

materi dan sebaliknya  menipisnya rasa persaudaraan menyebabkan hilangnya 

rasa malu untuk  memperebutkan harta,  meskipun tali persaudaran harus putus, 

anak dan orangtua harus berseteru.  Jika telah dihadapkan ke Pengadilan, maka 

pembuktian terhadap sahnya hibah mutlak harus dilakukan.   

 Di dalam KHI, pengaturan tatacara hibah sudah lebih meningkat, yaitu   

dilakukan dihadapan dua orang saksi. Saksi di dalam hukum pembuktian 

merupakan salah satu dari alat bukti. Oleh karena  itu ketentuan hibah yang 

mengharuskan adanya dua orang saksi, sudah mengarah kepada tindakan untuk 

menjamin kekuatan dan keamanan objek hibah, jika dikemudian hari terjadi 

sengketa atas objek hibah tersebut.  

Di dalam KHES tatacara hibah lebih dirinci lagi, yaitu dapat dengan kata-

kata, tulisan atau isyarat. Meskipun sudah disebutkan dapat dengan tulisan, 

namun dengan masih terdapatnya pilihan dengan kata-kata dan isyarat, 

menunjukkan bahwa hibah secara lisan masih tetap sah.   

Hibah yang dilakukan secara lisan, meskipun dihadapan dua orang saksi  

akan mengalami kesulitan dalam hal pembuktian di persidangan. Kasus hibah 

yang diajukan ke Pengadilan Agama pada umumnya adalah kasus hibah yang 

diajukan oleh ahliwaris pemberi hibah yang hibahnya dilakukan secara lisan, 

dengan objek hibah berupa tanah dan atau rumah. Jika penerima hibah masih 

hidup, pembuktian tentang sahnya hibah  akan dapat diketahui dari penerima 

hibah. Akan tetapi jika penerima hibah sudah meninggal dunia dan yang digugat 

adalah ahli waris penerima hibah, kesulitan pembuktiannya terletak  pada 

pembuktian untuk mengetahui ada tidaknya saksi hibah sebagai salah satu 

syarat sahnya hibah.   

   Dalam hal hibah dilakukan secara lisan, alat bukti yang dapat diajukan 

oleh para pihak adalah saksi-saksi. Saksi yang dikehendaki dalam kasus  

semacam ini tentunya saksi yang dapat menjelaskan bahwa benar telah terjadi 

penghibahan dan pada waktu penghibahan tersebut ada dua orang saksi yang 

diangkat oleh pemberi hibah sebagai saksi penghibahan. Dengan demikian    

jelas bahwa penghibahan tersebut telah memenuhi rukun,  yaitu adanya dua 
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orag saksi. Akan tetapi jika saksi hanya menerangkan bahwa ia pernah 

mendengar dari pemberi hibah bahwa objek tersebut sudah diberikan kepada 

penerima hibah, tetapi saksi-saksi tidak mengetahui apakah sewaktu pemberian 

hibah tersebut ada dua saksi, maka keterangan saksi-saksi tersebut belum 

memenuhi apa yang sesungguhnya ingin dibuktikan, yaitu adanya dua orang 

saksi hibah.  

   Seperti halnya pembuktian tentang sahnya nikah pada pernikahan 

yang tidak tercatat, pembuktian juga ditujukan untuk mengetahui apakah rukun 

dan syarat sahnya nikah sudah terpenuhi atau belum, di antaranya adalah 

adanya  dua orang saksi. Akan tetapi dalam perkara istbat nikah, alat bukti selain 

saksi masih dapat dipergunakan jika saksi-saksi yang dihadapkan tidak 

menghadiri pelaksanaan akad nikah. Misalnya saksi-saksi menerangkan    

bahwa kedua suami istri tersebut sudah hidup bersama sekian lama, sudah 

dikarunia anak bahkan sudah mempunyai cucu, tidak pernah ada masyarakat 

yang menyangsikan hubungan perkawinan mereka, keduanya taat dalam 

menjalankan ibadah, dan lain sebagainya. Keterangan saksi-saksi tersebut dapat 

dijadikan sebagai alat bukti permulaan, kemudian di tambah dengan alat bukti 

lain untuk menyempurnakan pembuktian tersebut, semisal persangkaan atau 

pengetahuan hakim. Akan tetapi dalam kasus hibah, agaknya sulit menemukan 

keterangan yang mungkin dapat dijadikan bukti awal tentang sahnya hibah 

tersebut, apalagi dalam masalah hibah, belum banyak masyarakat yang 

mengetahui tentang tatacara dan syarat-syarat sahnya hibah.     

   Terlepas dari terbukti atau tidaknya keabsahan hibah, kembali kepada 

aturan-aturan tentang hibah sebagaimana yang diatur dalam KHI adalah langkah 

terbaik, yaitu : 

1). Jika hibah tersebut terjadi antara orang tua dengan anak, maka ketentuan 

Pasal 211 KHI yang menyatakan hibah orang tua terhadap  anak dapat 

diperhitungkan sebagai waris, maka akan lebih tepat jika hakim 

menerapkan pasal tersebut. 

2). Jika penghibahan tersebut dilakukan pada saat pemberi hibah dalam 

keadaan sakit keras, maka akan lebih tepat jika hakim memberlakukan 

Pasal Pasal 213 KHI tentang keharusan adanya persetujuan ahli waris. 
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3). Jika hibah terjadi selain dari keadaan pada angka 1) dan 2) di atas, maka 

seharusnya hakim tetap berpedoman kepada acara pembuktian dan alat-

alat bukti sebagaimana dalam Pasal 284 RB.g/164 HIR. 

 

        TATACARA HIBAH YANG IDEAL  

     Dari kasus-kasus yang diajukan ke Pengadilan, menunjukkan bahwa 

kemulian maksud dan tujuan hibah belum dapat terwujud sepenuhnya. Salah 

satu penyebabnya adalah karena tatacara pemberian hibah belum dapat 

mengamankan pesan yang mulia tersebut. Tatacara penghibahan dengan 

lisan merupakan salah satu penyebab munculnya sengketa  di kemudian hari. 

Hibah secara lisan menjadi kekuatan bagi Penggugat untuk menguasai 

kembali harta hibah, dan sebaliknya mejadi kelemahan bagi penerima hibah 

karena ia akan kesulitan membuktikan keabsahan hibah tersebut.   

     Kasus-kasus demikian tidak akan terjadi atau setidak-tidaknya akan 

dapat diselesaikan dengan mudah jika hibah dilakukan dengan cara tertulis.   

Dengan adanya bukti tertulis, yang di dalamnya juga tertera saksi-saksi, maka 

tidak ada yang dapat mengingkari penghibahan tersebut. Bila di kemudian hari 

terjadi sengketa, pembuktiannya akan lebih mudah dengan adanya bukti surat 

tersebut.  

   Pembuktian dengan surat (alat bukti tertulis) sebenarnya sudah 

diperintahkan oleh Allah SWT dengan firman-Nya dalam surat Al-Baqarah 

ayat 282 : 
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            “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah[179] tidak secara 
tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan 
hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan 
janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah 
mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang 
berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia 
bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun 
daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau 
lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka 
hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan 
dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang 
lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi 
yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang 
mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) 
apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik 
kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, 
lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat 
kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali 
jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, 
Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan 
persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi 
saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka 
Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah 
kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala 
sesuatu”. 

  

    “Bermu’amalah” dalam arti luas mencakup di dalamnya hibah, karena 

di dalam hibah terdapat unsur transaksi (serah terima) antara pemberi dengan 

penerima hibah. Meskipun sifat transaksinya lebih condong kepada transaksi 

yang bersifat tunai, akan tetapi  karena objek hibah yang sering disengketakan  

pada umumnya berupa benda tidak bergerak, seperti tanah dan rumah, 

kemungkinan pengingkaran hibah di kemudian hari dari ahli waris pemberi 

hibah sangat besar. Jika penghibahan dilakukan secara tertulis, ahli waris 
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pemberi hibah akan berfikir untuk mengajukan gugatan, sebaliknya penerima 

hibah mempunyai kekuatan untuk mempertahankan harta hibah tersebut 

dengan alat bukti surat yang ada. 

   Berdasarkan firman Allah tersebut di atas dan kasus-kasus yang 

terjadi, pengaturan tentang hibah sebagaimana termuat dalam KHI dan KHES 

dapat ditinjau ulang dan menjadikan hibah secara “tertulis” sebagai salah satu 

syarat sahnya hibah, sebagaimana ketentuan hibah dalam KUHPerdata (BW).  

 

 KESIMPULAN DISKUSI 

   Dari  diskusi yang telah dilaksanakan, dapat disimpulkan bahwa sudah 

selayaknya hibah harus dilakukan secara tertulis, atau dengan kata lain 

ketentuan hibah pada Pasal 210 KHI ditambah dengan satu syarat lagi, yaitu 

“secara tertulis”.   

Demikian, semoga bermanfaat. Terimaksih. 

     

     Pekanbaru, 10 Maret 2017  

Wassalam. 
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