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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Manusia diciptakan oleh Allah SWT sebagai makhluk sosial, yaitu 

makhluk yang tidak bisa hidup sendiri melainkan makhluk hidup yang selalu 

hidup bersama-sama dengan orang lain, saling membutuhkan dan saling 

tolong-menolong antara yang satu dengan yang lainnya. Bentuk tolong 

menolong ini bermacam-macam yaitu ada yang berupa jasa, jual-beli, hadiah 

dan lain sebagainya dan salah satu wujud tolong-menolong itu ada yang 

berupa hibah. 

Seperti halnya juga hukum waris, sampai saat ini di Indonesia masih 

berlaku lebih dari satu hukum yang mengatur hibah, artinya hibah juga diatur 

baik oleh hukum Islam, hukum Perdata yang bersumber pada Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), maupun hukum Adat. Pada dasarnya 

pengaturan masalah hibah menurut ketiga sistem hukum tersebut memiliki 

unsur-unsur kesamaan, meskipun dalam beberapa hal satu sama lain 

mengandung pula perbedaan. 

Penghibahan termasuk perjanjian sepihak, dimana hanya satu pihak 

saja yang mempunyai kewajiban atas perjanjian ini, yaitu si penghibah, 

sedangkan pihak yang menerima hibah sama sekali tidak mempunyai 

kewajiban. Penghibahan termasuk perjanjian “dengan Cuma-Cuma” (om niet) 

dimana perkataan “dengan Cuma-Cuma” itu ditujukan pada hanya adanya 
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prestasi dari satu pihak saja, sedang pihak yang lainnya tidak usah 

memberikan kontra prestasi sebagai imbalan. Perjanjian yang demikian juga 

dinamakan “sepihak” (“unilateral”) sebagai lawan dari perjanjian “bertimbal-

balik” (“bilateral”). 

Hibah adalah suatu persetujuan dengan mana seorang  penghibah 

diwaktu hidupnya dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, 

menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima 

penyerahan itu.  Biasanya pemberian-pemberian tersebut tidak pernah dicela 

oleh sanak keluarga yang tidak menerima pemberian itu, oleh karena pada 

dasarnya seseorang pemilik harta kekayaan berhak dan leluasa untuk 

memberikan harta bendanya kepada siapa pun. 

Secara sederhana, hibah dapat diartikan sebagai pemberian sebagian 

atau seluruh dari harta kekayaan seseorang kepada orang lain sewaktu masih 

hidup dan pemberian hibah kepada penerima hibah sudah berlangsung 

seketika itu juga. Perbedaan yang menyolok antara peralihan hak milik atas 

harta kekayaan dengan menggunakan sarana hukum hibah dengan sarana 

hukum lain seperti jual beli dan tukar menukar, bahwa dalam hibah tidak ada 

unsur kontra prestasi. 

Menurut Kompilasi Hukum Islam, hibah adalah pemberian suatu 

benda secara sukarela dan tapa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang 

masih hidup untuk dimiliki.
1
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Berdasarkan definisi di atas, maka kriteria hibah adalah:
2
 

1. Suatu pemberian 

2. Tanpa mengharapan kontrarestasi atau  secara cuma-cuma. 

3. Dilakukan ketika pemberi hibah masih hidup. 

4. Tidak dapat ditarik kembali. 

5. Hibah merupakan perjanjian bersegi satu (bukan timbal balik), 

karena hanya terdapat satu pihak yang  berprestasi. 

 

Meskipun suatu penghibahan sebagaimana halnya dengan suatu 

perjanjian pada umunya, tidak dapat ditarik kembali secara sepihak tanpa 

persetujuan pihak lawan, namun undang-undang memberikan kemungkinan 

bagi si pemberi hibah untuk dalam hal-hal tertentu menarik kembali atau 

menghapuskan hibah yang telah diberikan kepada orang lain. Demikian 

seperti yang sudah disebutkan di dalam KUHPerdata pasal 1688 tentang 

penarikan kembali dan penghapusan hibah, berupa 3 hal yaitu:
3
 

1. Karena tidak dipenuhi syarat-syarat dengan mana penghibahan 

telah dilakukan. 

2. Jika si penerima hibah telah bersalah melakukan atau membantu 

melakukan kejahatan yang bertujuan mengambil jiwa si penghibah 

atau suatu kejahatan lain terhadap si penghibah. 

3. Jika ia menolak memberikan tunjangan nafkah kepada si 

penghibah, setelah orang ini jatuh dalam kemiskinan 

 

Penghapusan hibah dilakukan dengan menyatakan kehendaknya 

kepada si penerima hibah disertai penuntutan kembali barang-barang yang 

telah dihibahkan dan apabila itu tidak dipenuhi secara sukarela, maka 

penuntutan kembali barang-barang itu diajukan kepada pihak pengadilan. 

Sementara itu, tentang penarikan kembali hibah, jika si pemberi hibah 

sudah menyerahkan barangnya, dan ia menuntut kembali barang tersebut, 

                                                             
2
Abdul Ghafur Anshari, 2010. Hukum Perjanjian Islam di Indonesia, Cet. 1. Yogyakarta; Gadjah 

Mada University Press, 2010), hal. 174 
3
R. Subekti, 2008. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2008), 

hal. 440 
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maka si penerima hibah diwajibkan mengembalikan barang yang dihibahkan 

tersebut dengan hasil-hasilnya terhitung mulai diajukannya gugatan, atau jika 

barang yang sudah dijualnya, mengembalikan harganya pada waktu 

dimasukkannya gugatan, dan disertai hasil-hasil sejak saat itu. Selain itu, si 

penerima hibah diwajibkan memberikan ganti rugi kepada si pemberi hibah, 

untuk hipotik-hipotik dan beban-beban lainnya yang telah diletakkan olehnya 

di atas benda-benda tak bergerak, juga sebelum gugatan dimasukkan.
4
 

Pencabutan dan pembatalan hibah ini, hanya dapat dimintakan oleh 

penghibah dengan jalan menuntut pembatalan hibah yang diajukan ke 

pengadilan negeri, supaya hibah yang telah diberikan itu dibatalkan dan 

dikembalikan kepadanya. Tuntutan hukum tersebut, gugat dengan lewat waktu 

1 (satu) tahun, terhitung mulai dari hari terjadinya peristiwa yang menjadi 

alasan tuntutan, dimana hal ini dapat diketahui oleh penghibah, tuntutan 

tersebut tidak dapat diajukan oleh penghibah terhadap ahli waris penerima 

hibah atau ahli waris benda yang dihibahkan itu adalah miliknya sendiri. Jika 

sebelumnya tuntutan ini sudah diajukan oleh penghibah atau jika penghibah 

itu telah meninggal dunia dalam waktu 1 (satu) tahun setelah terjadinya 

peristiwa yang ditiadakan. 

Seperti halnya di dalam putusan perjara Nomor 1976/Pdt.G/2014/ 

PA.Klt yang mana pada awal mulanya orang tua dari penggugat dan tergugat 

meninggalkan harta warisan berupa: (1) Tanah pekarangan persil: 99 ptk.3 

kls.II luas 2335 m2 dengan batas-batas: Utara: Trimo Wiyono, Selatan: 

                                                             
4 Ibid., hal. 440 



5 

Wiryo, Barat: Sakimin, Timur: Wiryosupi; (2) Tanah Tegalan persil: 93a 

ptk.66 kls.IV luas 5675 m2 dengan batas-batas: Utara: Sungai, Selatan: 

Sungai, Barat: Martodriyo dan Sudiman, Timur: Kartodiryo. Dan  semuanya 

terletak di Ds. Mundu, Kec. Tulung, Kab. Klaten, (tertulis dalam buku C 

No.80 desa Mundu) yang kemudian untuk pekarangan persil:99 ptk.3 kls.II 

luas 2335 m2telah dikonversi menjadi SHM No.38 dan persil:93a ptk.66 

kls.IV luas 5675 m2 menjadi SHM no.39 atas nama Ny. Sutiyem istri 

Jantomiharjo (Akta Hibah no.74 dan 75 tahun 1977), yang mana dari semua 

harta warisan tersebut pada awal mulanya adalah milik Karsodikromo dan 

istrinya Ngadinah, yang dihibahkan langsung kepada Ny.Sutiyem anak dari 

Martodiryo (anak dari Karsodikromo). Selanjutnya dalam pernikahannya Ny. 

Sutiyem istri Jantomiharjo tidak dikaruniai anak, tetapi mengangkat seorang 

anak laki-laki yang bernama Andi Sugiyanto anak dari pasangan suami istri 

Bp. Martodikromo dan Ny.Leginem dengan akta pengangkatan anak nomor : 

34 tanggal 19 Desember 1990 yang dibuat oleh Notaris Arini Hidaya, SH 

notaris di Klaten. Kemudian setelah itu Ny. Sutiyem menghibahkan semua 

harta hibahnya kepada anak angkatnya Andi Sugiyanto dengan Akta Hibah 

Nomor: 1128/HIB/X/2007 dan Akta Hibah Nomor: 1129/HIB/X/2007 tanggal 

26-10-2007 yang dibuat oleh Ananto Kumoro SH selaku PPAT dan sekaligus 

diatasnamakan Andi Sugiyanto. 

Akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Ny. Sutiyem dalam 

menghibahkan seluruh harta hibah yang dimilikinya kepada anak angkatnya 

yang bernama Andi Sugiyanto tersebut merugikan salah satu ahli waris yang 
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sah yaitu anak dari Ny. Karyodimejo yang bernama Narto Narto Wiratno yang 

dalam hal ini mempunyai kedudukan hukum yang sama, yaitu sama-sama 

cucu dari Karsodikromo. Maka perbuatan pemberian hibah yang dilakukan 

oleh Ny. Sutiyem kepada Andi Sugiyanto selaku anak angkatnya juga telah 

melanggar pasal 210 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, “bahwa orang yang 

telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat tanpa adanya 

paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya 

kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki”. 

Dan dalam penghibahan tersebut Ny. Sutiyem memberikan hibah tanpa 

sepengetahuan orang tua dari Narto yang bernama Ny. Karyodimejo yang 

mana kedudukanya sebagai anak dari Karsodikromo. 

Upaya hukum yang dapat dilakukan untuk menuntut hak tersebut 

adalah dengan mengajukan gugatan ke pengadilan, yaitu meminta kepada 

hakim untuk memeriksa dan memutus perkara yang di sengketakan. 

Berdasarkan keputusan Mahkamah Agung No. 552 K/Sip/1970 Jo putusan 

Pengadilan Tinggi Medan No. 237/1969 Jo Putusan Pengadilan Negeri Banda 

Aceh No. 10/1964 ”Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi tidak 

berwenang untuk memeriksa perkara hibah yang menurut hukum agama islam 

adapun yang berwenang adalah Pengadilan Agama (yurisprudensi Tahun 

1970)”.  

Mengenai proses penyelesaian pembatalan akta hibah malalui 

pengadilan ini tidaklah mudah dilakukan karena dalam proses persidangan itu 

memerlukan adanya suatu pembuktian. Penentuan beban pembuktian 
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merupakan masalah yang tidak mudah karena tidak ada satu pasalpun yang 

mengatur secara tegas tentang pembagian beban pembuktian. Dalam praktek, 

majelis hakim memerlukan ketelitian dan kebijaksanaan untuk menentukan 

pihak mana yang perlu diberi beban pembuktian lebih dahulu dan selanjutnya. 

Pasal 163 HIR, 283 Rbg mengatur beban pembuktian, tetapi tidak begitu jelas 

sehingga sulit untuk diterapkan secara tegas apakah beban pembuktian ada 

pada PengPgugat atau Tergugat. Terlepas dari hal tersebut tujuan 

membuktikan itu sendiri baik dalam ilmu pengetahuan maupun dalam bidang 

hukum pada hakikatnya selalu memberi dasar kepastian akan suatu yang 

dibuktikan. Khususnya tujuan membuktikan secara yuridis adalah 

memberikan keyakinan kepada hakim tentang adanya peristiwa-peristiwa 

tertentu juga untuk memberikan putusan yang didasarkan alat-alat bukti. 

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, maka penulis 

dalam hal ini tertarik untuk melakukan penelitian dan mengangkat dalam 

penulisan skripsi dengan judul “Tinjauan Yuridis Pembatalan Hibah Menurut 

Hukum Nasional (Studi Kasus Putusan No. 1976/Pdt.G/2014/PA.Klt)”. 

 

B. Batasan dan Perumusan Masalah 

1. Pembatas Masalah 

 Guna mempermudah pemahaman dan pembahasan dalam 

penelitian ini, penulis akan memberikan batasan masalah yang akan dikaji 

yaitu pada analisis tentang pembatalan hibah menurut Komplasi Hukum 

Islam (Studi Kasus Putusan No. 1976/Pdt.G/2014/PA.Klt). 
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2. Perumusan Masalah 

 Berdasakan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka 

penulis akan merumuskan permasalahan yang akan dikaji yaitu : 

a. Bagaimana proses dan syarat hibah menurut Kompilasi Hukum Islam ? 

b. Bagaimana perbandingan putusan nomor 1976/Pdt.G/2014/PA.Klt 

dengan Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Adat ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui bagaimanakah implementasi syarat hibah menurut 

Kompilasi Hukum Islam. 

2. Untuk mengetahui perbandingan putusan nomor 1976/Pdt.G/2014/PA.Klt 

dengan Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Adat. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Dapat memberikan masukan pemikiran baik itu berupa perbendaharaan 

konsep, metode proposisi ataupun pengembangan teori-teori dalam ruang 

lingkup studi hukum dan masyarakat. 

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharpakan dapat dijadikan sebagai bahan masukan (input) 

bagai semua pihak, yaitu bagai masyarakat pada umumnya dan hakim 

pada khususnya, dalam pelaksanaan pembatalan hibah di Kota Klaten. 



9 

E. Metode Penelitian 

Menurut Soerjono Soekanto, yang dimaksut dengan metode adalah 

tipe pemikiran yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian, suatu teknik 

yang umum bagi ilmu pengetahuan, cara tertentu untuk melaksanakan suatu 

prosedur, sedangkan penelitian merupakan sarana yang dipergunakan oleh 

manusia untuk memperkuat, membina serta mengembangkan ilmu 

pengetahuan.
5
 

Metode penelitian menggunakan secara teknis tenteng metode yang 

digunakan dalam penelitian. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Metode Pendekatan 

Metode pendekatan yang penulis gunakan dalam penyusunan penulisan 

hukum ini adalah pendekatan hukum normatif atau penelitian hukum 

kepustakaan (library research), yaitu penelitian hukum yang dilakukan 

dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari 

bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.
6
 

2. Jenis Penelitian 

Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif 

analitis, yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang 

                                                             
5
Soerjono Soekanto, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta:UI Press, hal . 3-5 

6
Triwibowo. 2003. Studi Perbandingan Tentang Ketentuan Penyidikan Dalam Undang-Undang 

Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang Dengan Anti Money Laundering 

Act Of 2001 Republic Of Philipines. Surakarta. UNS. Surakarta. hal.11 
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berlaku berkaitan dengan teori- teori hukum dan praktek pelaksanaan 

hukum positif yang menyangkut permasalahan di atas.
7
 

Data yang diperoleh dari penelitian diupayakan memberikan 

gambaran atau mengungkapkan berbagai faktor yang berhubungan erat 

dengan gejala-gejala yang diteliti kemudian dianalisa mengenai penerapan 

atau pelaksanaan peraturan perundang-undangan guna untuk mendapatkan 

data atau informasi mengenai pelaksanaannya serta hambatan-hambatan 

yang dihadapi. 

3. Lokasi Penelitian 

Sesuai dengan judul yang penulis ajukan, maka untuk memperoleh 

data yang berkaitan dengan skripsi ini penulis mengambil lokasi penelitian 

di Pengadilan Agama Klaten. 

4. Metode Pengumpulan Data 

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan data sebagai 

berikut: 

a. Penelitian Kepustakaan 

Penelitian kepustakaan ini digunakan untuk mendapatkan data 

sekunder, untuk memperoleh dasar teori dalam memecahkan masalah 

yang timbul dengan menggunakan bahan-bahan : 

1) Bahan Hukum Primer 

a) Kompilasi Hukum Islam (KHI) 

b) Putusan Perkara Nomor 1976/Pdt.G/PA.Klt 

                                                             
7
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2) Bahan Hukum Sekunder 

Yaitu bahan hukum yang berasal dari bahan pustaka yang 

berhubungan dengan objek penelitian yang diperoleh dari buku-

buku bacaan, artikel ilmiah, dan hasil penelitian hukum yang ada 

hubungannya dengan penyelesaian perkara pembatalan akta hibah. 

Dengan sumber data-data diatas diharapkan dapat menunjang serta 

melengkapi data-data yang diperlukan oleh penulis dalam 

menyusun skripsi ini. 

5. Metode Analisis Data 

Metode yang digunakan adalah analisa kualitatif, yaitu data yang 

diperoleh melalui penelitian lapangan maupun penelitian kepustakaan 

disusun secara sistematis dan selanjutnya dianalisa secara kualitatif untuk 

mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas. Data tersebut kemudian 

dianalisa secara interprestatif menggunakan teori maupun hukum positif 

yang telah dituangkan kemudian secara induktif ditarik kesimpulan untuk 

menjawab permasalahan yang ada.  

 

F. Sistematika Penulisan Skripsi 

Adapun sistematika penelitian dalam skripsi ini adalah sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

B. Batasan dan Perumusan Masalah 

C. Tujuan Penelitian 
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D. Manfaat Penelitian 

E. Metode Penelitian 

F. Sistematika Penulisan Skripsi 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Hukum tentang Hibah 

1. Pengertian Hibah 

2. Syarat-syarat Hibah 

3. Proses terjadinya dan Hapusnya Hibah 

4. Tujuan Mengadakan Hibah 

5. Penarikan Hibah 

B. Kewenangan Mengadili Badan Peradilan 

C. Putusan Hakim 

1. Jenis Putusan 

2. Sifat Putusan 

3. Isi Putusan 

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Bagaimana Proses Dan Syarat Hibah Menurut Kompilasi Hukum 

Islam. 

1. Proses Hibah Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI). 

2. Syarat Hibah Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI). 

B. Bagaimana Perbandingan Putusan Nomor 1976/Pdt.G/2014/PA.Klt 

dengan Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Adat 
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1. Pandangan Kompilasi Hukum Islam terhadap Putusan Nomor 

1976/Pdt.G/2014/PA.Klt. 

2. Pandangan Hukum Adat terhadap Putusan Nomor 

1976/Pdt.G/2014/PA.Klt 

BAB IV  KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

B. Saran 

 


