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BAB III 

PEMBAHASAN 

A. Hibah Secara Lisan Menurut KUHPerdata 

1. Pengertian Hibah Secara Lisan 

Hibah yaitu suatu perjanjian dengan mana si 

penghibah, di waktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan 

dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan suatu 

benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima 

penyerahan itu (Pasal 1666 KUHPerdata)
45

.  

Hibah secara lisan dapat dikatakan si penghibah 

memberikan barangnya kepada penerima hibah 

dilakukan secara lisan atau perkataan. Penghibahan 

secara lisan dapat dikatakan tidak sah menurut 

KUHPerdata yang dilakukan semasa hidupnya. Didalam 

KUHPerdata hibah dikatakan sah jika sah penghibahan 

dilakukan dengan adanya akta notaris atau pun surat 

kuasa lainnya dengan adanya saksi.  

                                                             
45

 Subekti, Hukum Perjanjian, Intermasa, Jakarta, 1991.1 



57 
 

 
 

Berdasarkan Pasal 1682 KUH Perdata menyatakan 

Tiada suatu penghibahan pun kecuali termaksud dalam 

Pasal 1687 dapat dilakukan tanpa akta notaris, yang 

minut (naskah aslinya) harus disimpan pada notaris dan 

bila tidak dilakukan demikian maka penghibahan itu 

tidak sah. Dalam hal ini dalam kajian hibah secara lisan 

dikaji dalam KUHPerdata tidak sah. Dalam suatu 

penghibahan harus dilakukan dalam bentuk tertulis 

dengan akta notaris. 

Undang-undang hanya mengakui penghibahan-

penghibahan antara orang-orang yang masih hidup. 

Berdasarkan Pasal 1666 KUHPerdata tersebut, saat 

masih hidup, memberikan hibah kepada anaknya dapat 

dibenarkan dan cukup memiliki alasan hukum. Dalam 

pemberian hibah, sepanjang harta yang dihibahkan 

adalah miliknya sendiri, maka hibah tersebut adalah sah 

secara hukum. 

Hibah dalam KUHPerdata digolongkan sebagai 

perjanjian dengan cuma-cuma yang ditujukan hanya 
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adanya prestasi dari satu pihak saja, sedangkan pihak 

yang lainnya tidak memberikan kontra prestasi, Hibah 

dalam KUHPerdata ini merupakan bagian dari hukum 

perjanjian dan digolongkan perjanjian untuk 

memberikan atau menyerahkan sesuatu. Pasal 1676 

KUHPerdata menyatakan, semua orang boleh 

memberikan dan menerima hibah kecuali mereka yang 

oleh undang-undang dinyatakan tidak mampu untuk 

itu
46

.  

2. Dasar Hukum Hibah Secara Lisan Menurut 

KUHPerdata 

Syarat-syarat hibah dapat dilaksanakan secara sah 

menurut KUHPerdata yaitu adanya penghibah, penerima 

hibah dan barang yang dihibahkan.  

a. Si Penghibah 

Dalam hal ini si penghibah memiliki syarat yaitu:  

                                                             
46

 Abdulkadir Muhammad, Hukum Acara Perdata Indonesia, Cet. 

Ketujuh, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000. 15 
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i. Barang yang dihibahkan adalah milik si 

penghibah, dengan demikian tidaklah sah 

menghibahkan barang milik orang lain. 

ii. Penghibah bukan orang yang dibatasi haknya 

disebabkan oleh sesuatu alasan. 

iii. Penghibah adalah orang yang cakap bertindak 

menurut hukum (dewasa dan tidak kurang akal). 

iv. Penghibah tidak dipaksa untuk memberikan 

hibah.  

b. Penerima Hibah 

Syarat untuk pnerima Hibah yaitu: 

i. Untuk menerima suatu hibah dibolehkan orang 

yang belum dewasa, tetapi ia harus diwakili 

oleh orang tuanya atau walinya. 

ii. Orang yang menerima hibah itu harus sudah ada 

(sudah dilahirkan).  

Tidak sahnya hibah dalam hukum perdata yang 

dimaksud didalam Pasal 1676 mereka yang oleh 

undang-undang dinyatakan tidak mampu untuk itu. 
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Dari pasal tersebut jelas bahwa siapa saja yang 

diperbolehkan menjadi pemberi atau penerima 

hibah. Anak-anak di bawah umur tidak boleh 

menghibahkan sesuatu kecuali dalam hal yang 

ditetapkan pada Bab VII Buku Pertama Kitab 

Undang-undang Hukum Perdata ini terdapat pada 

Pasal 1677. Terdapat orang-orang tertentu yang 

tidak boleh memberikan hibah atau menerima hibah. 

Yang jelas bahwa yang dimaksud adalah orang yang 

tidak waras (gila), orang yang sudah meninggal, dan 

anak dibawah umur. 

Belum dewasanya mereka yang belum 

mencapai umur 21 tahun dan tidak lebih dahulu 

telah kawin. Apabila perkawinan didubarkan 

sebelum mereka genap 21 tahun maka mereka tidak 

kembali lagi dalam kedudukan dewasa. Mereka 

yang belum dewasa dan tidak berada dibawah 

kekuasaan orang tua berada dibawah perwalian atas 
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dasar dan dengan cara sebagaimana diatur dalam 

bagian ketiga, keempat, kelima dan keenam bab ini. 

Pasal 1678 Penghibahan antara suami istri 

selama perkawinan mereka masih berlangsung, 

dilarang. Tetapi ketentuan ini tidak berlaku terhadap 

hadiah atau pemberian berupa barang bergerak yang 

berwujud, yang harganya tidak mahal kalau 

dibandingkan dengan besarnya kekayaan penghibah. 

jika sebuah permasalahan seorang laki-laki 

melangsungkan pernikahan, pada saat yang 

bersamaan suami menghibahkan kepada istrinya 

sebuah handpone maka dalam hal ini hibah 

dianggap tidak sah menurut KUHPerdata. 

Pasal 1679 untuk menikmati barang yang 

dihibahkan, orang yang diberi hibah harus ada di 

dunia atau dengan memperhatikan aturan dalam 

Pasal 2 yaitu sudah ada dalam kandungan ibunya 

pada saat penghibahan dilakukan. Dalam pasal ini 

agar anak dapat menikmati hasil hibah orang tua 
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terhadap yakni dilaksanakan pada saat anak tersebut 

sudah dikandung oleh ibunya.  

c. Benda yang dihibahkan 

Syarat-syarat benda yang dihibahkan yaitu:  

i. Benda tersebut benar-benar ada 

ii. Benda tersebut mempunyai nilai 

iii. Benda tersebut dapat dimiliki zatnya, diterima 

peredarannya dan pemiliknya dapat dialihkan 

iv. Benda yang dihibahkan itu dapat dipisahkan 

dan diserahkan kepada penerima hibah. 

Hibah meliputi barang bergerak dan tidak 

bergerak, dengan demikian, dalam pengalihannya, 

pemindahanya telah diatur dalam Pasal 1682 s/d 

pasal 1687 KUH Perdata, yang pada prinsipnya 

dapat dipahami sebagaimana penjelasan Subekti 

bahwa dari Pasal 1682 s/d Pasal 1687 tersebut dapat 

dilihat bahwa untuk penghibahan benda tak 

bergerak ditetapkan suatu formalitas dalam bentuk 

akta notaris.  
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Penghibahan harus dilakukan dengan 

menggunakan akta Notaris, penghibahan diluar cara 

ini adalah tidak sah dalam arti batal. Dalam Kitab 

Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1683 

menjelaskan bahwa tidak ada suatu penghibahan 

yang mengikat penghibah sebelum penghibahan itu 

dilakukan dengan kata-kata yang tegas telah 

diterima oleh penerima hibah sendiri atau oleh 

seorang yang telah dikuasakan untuk menerima 

hibah yang telah diberikan kepada penerima hibah 

atau akan diberikan kepadannya dikemudian hari. 

Jika penerimaan tersebut tidak dilakukan di dalam 

surat hibah sendiri maka hal itu akan dapat 

dilakukan di dalam suatu akta otentik terkemudian 

yang aslinya harus disimpan oleh Notaris, asal yang 

demikian itu dilakukan diwaktu penghibah masih 

hidup. Penghibahan tersebut akan sah sejak 

penerimaan hibah itu diberitahukan dengan resmi 

kepada penghibah. 
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Dalam hal ini hibah secara lisan tidak 

memenuhi syarat untuk proses penghibahan secara 

KUHPerdata untuk benda yang tidak bergerak, 

sebab didalam hibah secara lisan tidak 

menggunakan akta Notaris. Dijelaskan dalam Pasal 

1687 Tiada suatu penghibahan pun kecuali 

dilakukan tanpa akta notaris, yang minut (naskah 

aslinya) harus disimpan pada notaris dan bila tidak 

dilakukan demikian maka penghibahan itu tidak sah 

Pasal 1682. Dalam Pasal 1682 KUHPerdata 

dinyatakan bahwa hibah harus dilakukan dalam 

bentuk tertulis dan dinyatakan dengan akta notaris  

dan jika tidak dilakukan maka penghibahan 

dianggap tidak sah. Hibah dianggap sah dengan 

membuat surat kuasa dari pemberi terhadap 

penerima hibah dengan adanya saksi-saksi, jika 

tidak terdapat saksi maka hibah dianggap tidak sah. 

Penghibahkan benda yang bergerak yang 

berbentuk atau surat penghibahan atas tunjuk (aan 
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toonder) tidak diperlukan suatu formalitas dan dapat 

dilakukan dengan secara sah dengan penyerahan 

barangnya begitu saja kepada si penerima hibah 

kepada pihak ketiga yang menerima pemberian 

hibah atas namanya. Dalam hibah secara lisan untuk 

benda yang bergerak menurut KUHPerdata 

dianggap sah
47

. 

  

B. Hibah Secara Lisan Menurut Hukum Islam  

1. Pengertian Hibah Secara Lisan Menurut Hukum 

Islam 

Hibah merupakan pengeluaran harta semasa hidup 

atas dasar kasih sayang untuk kepentingan seseorang 

atau kepentingan badan sosial keagamaan, juga berhak 

kepada orang yang berhak menjadi ahli warisnya
48

.  

Menurut Hukum Islam, hibah adalah pemberian sesuatu 

benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang 

                                                             
47

 Asriadi Zainuddin. 2017. Perbandingan Hibah Menurut Hukum 

Perdata Dan Hukum Islam. Jurnal Al-Himayah Volume 1 Nomor 1 Maret 

2017 Page 92 - 105 
48

Siah Khosyi’ah. 2010. Wakaf dan hibah. Bandung. Cv.Pustaka Setia 
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kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki. 

Hibah dalam hukum Islam dapat dilakukan baik secara 

tertulis maupun lisan, bahkan telah ditetapkan dengan 

tegas bahwa dalam Hukum Islam, “pemberian berupa 

harta tidak bergerak dapat dilakukan dengan lisan tanpa 

mempergunakan suatu dokumen tertulis”
49

.  

Hibah secara lisan dapat dikatakan si penghibah 

secara lisan atau perkataan memberikan benda/barang 

kepada si penerima. Dalam islam hibah secara lisan 

dapat dikatakan sah jika hartanya (bukan harta orang 

lain) dan yang jelas (bukan sesuatu yang tidak jelas 

keberadaannya).
50

 

Jika selanjutnya dikehendaki bukti-bukti yang cukup 

tentang terjadinya peralihan hak milik, maka pemberian 

itu dapatlah dinyatakan dalam bentuk tulisan. Jika 

pemberian tersebut dilakukan dalam bentuk tertulis 

bentuk tersebut terdapat dua macam, yaitu:  

                                                             
49

 Dian Latifiani. 2015. Akte Otentik Untuk Meminimalisir Sengketa 

Hibah. ABDIMAS Vol. 19 No. 1, Juni 2015. 27 
50

 Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsmain. 2008. Panduan Wakaf, 

Hibdah, dan Wasiat. Jakarta:Pustaka Imam Asy-Syafi’i. 
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a. Bentuk tertulis yang tidak perlu didaftarkan, jika 

isinya hanya menyatakan telah terjadinya 

pemberian. 

b. Bentuk tertulis yang perlu didaftarkan, jika surat itu 

merupakan alat dari penyerahan pemberian itu 

sendiri. Artinya, apabila pernyataan dan penyerahan 

benda yang bersangkutan kemudian disusul oleh 

dokumen resmi tentang pemberian, maka yang 

demikian itulah yang harus didaftarkan. 

Pasal 210 Kompilasi Hukum Islam syarat hibah 

yaitu 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 harta benda yang dihibahkan 

harus merupakan hak dari penghibah. 
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2. Hukum Hibah Secara Lisan Menurut Hukum Islam 

a. Hukum Hibah  

Hukum hibah dalam Islam yaitu sunah dan 

diutamakan menghibah sesuatu kepada keluarga 

dimaksudkan agar orang yang diberi, dapat 

memanfaatkannya. Pemberian dengan maksud untuk 

menghormati atau memulyakan seseorang dan untuk 

mendapat pahala dari Allah karena menutup 

kebutuhan orang yang diberikannya. Dengan kata 

lain dilakukan secara sukarela dalam mendekatkan 

diri kepada Allah SWT, tanpa mengharapkan 

balasan apa pun dan dimana orang yang diberi bebas 

menggunakan harta tersebut. 

Mayoritas para ulama berpendapat bahwa ruju’ 

(Pembatalan atau penarikan kembali) di dalam hibah 

itu hukumnya haram, sekalipun hibah itu terjadi di 

antara suami isteri
51

. Maka dalam islam tidak 

                                                             
51

 Zulkarnain Abdurrahman. 2018. Penarikan Kembali Hibah Orang 

Tua Terhadap Anak Dalam Pandangan Para Ulama. Jurnal Pengembangan 

Masyarakat. Volume V, No. 5, Tahun 2018 
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diperbolehkan untuk menarik barang yang telah 

dihibahkan kecuali hibah orang tua terhadap 

anaknya. 

b. Syarat-syarat hibah dalam hukum islam 

i. Syarat bagi si penghibah 

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi bagi 

si penghibah adalah sebagai berikut: 

1. Pemilik memiliki apa yang dihibahkan. 

2. Penghibah bukan orang yang dibatasi 

haknya karena alasan-alasan tertentu 

3. Penghibah itu adalah orang dewasa, sebab 

anak-anak kurang kemampuannya 

4. Penghibah itu tidak dipaksa, sebab hibah 

itu adalah akad yang mempersyaratkan 

keridhaan dalam kebendaannya. 

Dalam hukum islam hibah pemberian 

dengan pengalihan hak milik yakni derma yang 

dilakukan ketika masih hidup dengan 

memberikan harta tertentu kepada orang lain. 
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Maksudnya seseorang memberikan kepemilikan 

hartanya kepada orang lain di masa hidupnya. 

Yang dimaksud dengan derma adalah orang 

yang tidak mengharap imbalan atas dermanya 

tersebut. 

ii. Syarat bagi si penerima hibah 

Penerima hibah telah ada dalam arti 

sebenarnya. Karena itu tidak sah anak yang 

masih dalam kandungan menerima hibah. 

Hibah itu adalah semacam perpindahan hak 

milik. Dalam pemindahan hak milik hendaknya 

dalam arti yang sebenarnya. Orang yang akan 

menerima milik perpindahannya langsung 

terjadi setelah sihgat akad diucapkan. 

Sedangkan anak yang masih dalam kandungan 

belum sanggup menerima perpindahan hak 

milik itu, dan jika penerima hibah adalah orang 

yang belum mukallaf, maka yang bertindak 

sebagai penerima ialah walinya atau orang yang 
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bertanggung jawab memelihara dan 

mendidiknya. 

iii. Syarat Barang Yang Dihibahkan 

Barang hibah itu telah ada dalam arti yang 

sebenarnya pada waktu hibah dilaksanakan. 

Tidak sah dihibahkan barang yang belum jelas 

statusnya, seperti rumah yang belum dibangun 

atau tanah yang belum dibalik nama atas nama 

si penghibah dan sebagainya. Barang yang 

dihibahkan itu adalah barang dapat dimiliki 

secara sah menurut ajaran Islam. Barang itu 

telah menjadi milik sah dalam arti yang 

sebenarnya, dalam hal ini, tidak boleh 

dihibahkan barang yang belum jelas pemiliknya 

seperti penghibahan barang yang masih di 

dalam laut atau burung yang masih beterbangan 

dan lain-lain. Harta yang telah dihibahkan 

dalam keadaan yang tidak terikat pada suatu 
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perjanjian dengan pihak lain seperti harta itu 

masih dalam pegadaian atau di Bank
52

. 

Jika seseorang memiliki utang tidak 

diperbolehkan mendermakan hartanya, jika 

harta tersebut tidak lebih besar dari jumlah 

utangnya. Sekiranya seseorang hanya memiliki 

10 riyal dan dia memiliki utang 10 riyal, maka 

ia tidak boleh mendermakan 10 riyal tersebut, 

baik dengan sedekah atau yang lainnya. Sebab, 

utang wajib dilunasi, sedangkan derma-derma 

diatas bukanlah sebuah kewajiban. 

Tidak sah (menghibahkan) sesuatu yang 

majhul, kecuali untuk sesuatu yang tidak 

mungkin diketahui keberadaannya. Tidak sah 

jika pengganti yang disyaratkan didalamnya 

sifat majhul. Berdasarkan hal ini, sekiranya 

seseorang memiliki unta yang terlepas, lalu 

berkata kepada orang lain:”aku hibahkan 
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 Departemen Agama RI., 1999, Ilmu Fiqh, P3S PTAI/IAIN, Jakarta. 
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untuku yang lari itu kepadamu” maka hal ini 

tidak diperbolehkan. Hukum seperti ini 

hukumnya tidak sah. Atau misalnya seseorang 

mengatakan: “aku hibahkan dirham-dirham 

yang ada di kantong ini.” Hal tersebut tidak sah, 

karena bersifat majhul.  

Kecuali untuk sesuatu yang tidak mungkin 

diketahui keberadaannya dengan jelas. Untuk 

hal yang seperti ini, maka hibah tersebut 

dihukumi sah. Misalnya hartanya bercampur 

dengan harta milik orang lain tanpa diketahu 

jumlahnya dan tidak bisa dibedakan barangnya, 

lalu dia berkata:”aku hibahkan kepadamu 

hartaku bercampur dengan hartamu.” Barang 

yang dihibahkan tersebut adalah majhul dan 

sulit diketahui jumlahnya. Menurut madzhab 

Hambali, hal tersebut sah, karena ada alasan 

yang bersifat darurat. 
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iv. Ijab Kabul (Sighat) 

Dalam hibah diperlukan ijab qabul dan 

sebaiknya dilakukan dengan dihadiri oleh dua 

orang saksi dilakukan secara tertulis. Hal ini 

dimaksudkan agar terhindar dari gugatan ahli 

waris. Walapun hal semacam itu tidak 

disyaratkan menurut syara’, namun dalam 

konteks saat ini, saksi dan bukti secara tertulis 

sangat diperlukan. 

Hibah telah terlaksana dengan ijab dan 

qabul, maka tidak ada khiyaarul majlis (hak 

untuk melanjutkan dan membatalkan akad). 

Namun terdapat khiyaar secara mutlak hingga 

barang yang dihibahkan diterima oleh orang 

yang diberi hibah. Sebab, hibah baru terlaksana 

dengan adanya serah terima. Sekiranya 

seseorang mengatakan: “Buku ini aku hibahkan 

kepadamu,” lalu orang yang diberi menjawab: 

“Aku terima,” namun orang itu belum 
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menerima buku tersebut, kemudian orang yang 

memberi mengurungkan pemberiannya, maka 

hal tersebut diperbolehkan. Sebab, hibah 

dianggap terlaksana setelah ada serah terima 

oleh yang diberi hibah, maka tidak ada lagi 

khiyaarul majlis. Sebab, hibah adalah akad 

yang bersifat derma. Sementara, akad yang 

mengandung khiyaarul majlis adalah akad 

mu’awadhah. 

Hibah dianggap sah dengan adanya ijab-

qobul dan pemberian yang menunjukkan 

adanya hibah. Yakni hibah juga dapat terwujud 

dengan pemberian meski tanpa 

melafazhkannya. Dengan syarat pemberian 

tersebut menunjukkan hibah. Misalnya 

seseorang mengadakan acara walimah. Lalu 

rekannya mengirim seekor kambing dan tidak 

mengatakan apa-apa. Lalu orang tersebut 

menerimanya dan menyembelihnya, kemudian 
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menyuguhkannya kepada tamu undangan. Maka 

hibah tersebut sah. Karena yang mengirim 

kambing adalah temannya, dan ia bermaksud 

membantunya, dan ia memberikannya tanpa 

mengatakan: ini adalah hibah.” 

Contoh lain seseorang memegang sebuah 

buku, lalu buku sahabatnya melihat buku 

tersebut. Ketika orang tersebut mengetahui 

sahabatnya terus memperhatikan bukunya, 

maka dia memberikannya kepada sahabat 

tersebut tanpa mengatakan “buku ini aku 

hibahkan kepadamu”. Dan orang yang diberi 

tidak mengatakan: “aku terima.” Pemberian 

seperti ini jelas menunjukkan hibah, apalagi 

orang yang memberinya telah terkenal 

kedermawannya. Jika tidak, maka hukum asal 

yang berlaku adalah bahwa barang tersebut 

tetap menjadi miliknya, dan tidak sah hibah 

tersebut. Sebab boleh jadi dia hanya 
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memberinya izin melihat dan mengambil 

manfaat darinya. 

Jadi cara memberi hibah ada dua cara macam yaitu 

ucapan dan perbuatan. Ucapan meliputi ijab dan qobul 

sedangkan perbuatan dengan memberikan sesuatu yang 

menunjukkan makna hibah. 

Hibah dapat dikaji dari Al-Qur’an dalam surat Al 

Baqarah ayat 177: 

ِكنَّ ٱْلبِرَّ َمْن  لَّْيَس ٱْلبِرَّ أَن تَُولُّو۟ا ُوُجوهَ ُكْم قِبََل ٱْلَمْشِرِق َوٱْلَمْغِرِب َولََٰ

َن َوَءاتَى ٱْلَماَل َعلَىَٰ ُحبِّهِۦ  ِب َوٱلنَّبِيِۦّ ئَِكِة َوٱْلِكتََٰ
َٰٓ ِ َوٱْليَْوِم ٱْلَءاِخِر َوٱْلَملََٰ َءاَمَن بِٱهللَّ

قَاِب َوأَقَاَم  آَٰئِلِيَن َوفِى ٱلرِّ بِيِل َوٱلسَّ ِكيَن َوٱْبَن ٱلسَّ َمىَٰ َوٱْلَمَسَٰ َذِوى ٱْلقُْربَىَٰ َوٱْليَتََٰ

بِِريَن فِى ٱْلبَأَْسآَِٰء  هَُدو۟ا ۖ َوٱلصََّٰ ةَ َوٱْلُموفُوَن بَِعْهِدِهْم إَِذا َعَٰ َكوَٰ ةَ َوَءاتَى ٱلزَّ لَوَٰ ٱلصَّ

ئَِك هُُم ٱْلُمتَّقُونَ 
َٰٓ ئَِك ٱلَِّذيَن َصَدقُو۟ا ۖ َوأُ۟ولََٰ

َٰٓ آَِٰء َوِحيَن ٱْلبَأِْس ۗ أُ۟ولََٰ رَّ    َوٱلضَّ

“Dan berikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, 

anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang 

memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang 

meminta-minta dan memerdekakan hamba sahaya”. 

Hibah dilihat dari aspek horizontal (hubungan 

sesama manusia serta lingkungannya) yaitu dapt 
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berfungsi sebagai upaya mengurangi kesenjangan antara 

yang kaya dan yang miskin serta dapat menghilangkan 

rasa kecemburuan sosial , dan dengan memberi akan 

menimbulkan suasana akrab dan kasih sayang. 

Menurut Kamus Ilmu al-Qur’an yang dimaksud 

hibah adalah pemberian kepada seseorang diwaktu 

hidupnya, dengan tidak mengharapkan balasan atau 

ikatan baik secara lisan ataupun tertulis
53

. Hibah dalam 

hukum Islam dapat dilakukan baik secara tertulis 

maupun lisan, bahkan telah ditetapkan dengan tegas 

bahwa ”dalam Hukum Islam, pemberian berupa harta 

tidak bergerak dapat dilakukan dengan lisan tanpa 

mempergunakan suatu dokumen tertulis”
54

. Hibah 

dilakukan secara lisan di hadapan 2 orang saksi yang 

memenuhi syarat, namun demi kepastian hukum 
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 Dian Latifiani. 2015. Akte Otentik Untuk Meminimalisir Sengketa 

Hibah. ABDIMAS Vol. 19 No. 1, Juni 2015.27 
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hendaknya dilakukan secara tertulis
55

. Akan tetapi jika 

selanjutnya dikehendaki bukti-bukti yang cukup tentang 

terjadinya peralihan hak milik, maka pemberian itu 

dapatlah dinyatakan dalam bentuk tulisan. Tujuan 

adanya saksi tersebut adalah untuk memperkuat bukti 

penghibahan apabila terjadi sesuatu yang tidak diduga 

dikemudian hari dan sebagai orang yang dapat mengakui 

sah-nya hibah tersebut
56

.  

Hibah secara lisan dalam hukum islam tidak ada 

didalam al-quran yang menjelaskan hibah lebih baik 

ditulis. Dalam hal ini hibah lebih baik ditulis diqiyaskan 

dari penjelasan ayat tentang hutang piutang yang 

terkandung didalam surat Al-Baqarah Ayat 282: 

ى فَٱْكتُبُوهُ ٌ َسّمًّ َٰٓ أََجٍل مُّ ۟ا إَِذا تََدايَنتُم بَِدْيٍن إِلَىَٰ َٰٓأَيُّهَا ٱلَِّذيَن َءاَمنُوَٰٓ  يََٰ
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Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu 

bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang 

ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya”.  

Dari ayat diatas, meskipun menyinggung tentang 

hutang piutang namun menunjukkan juga bahwa 

melakukan ikatan muamalah yakni hubungan manusia 

dengan manusia lainnya yang salah satunya hibah, maka 

dianjurkan untuk dicatat meskipun juga tidak ada 

larangan melakukannya secara lisan, hanya saja ajaran 

islam melalui ayat diatas bertujuan untuk mencegah 

terjadinya pertengkaran dan perselisihan. Pada saat akad 

dilakukan secara tertulis sebaiknya ditulis oleh orang 

yang adil, yaitu ditulis dengan benar tanpa ditambahi dan 

dikurangi, dan penulis akad itu tidak menahan diri untuk 

menulisnya. 
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C. Persamaan dan Perbedaan Hibah Secara Lisan Menurut 

KUH Perdata dan Hukum Islam 

1. Persamaan Hibah Secara Lisan Menurut KUH 

Perdata dan Hukum Islam 

a. Pada dasarnya, baik Hukum Perdata maupun hukum 

Islam memandang hibah sebagai peralihan hak milik 

suatu barang dari si pemberi hibah kepada si 

penerima, yang diberikan secara cuma-cuma tanpa 

mengharapkan imbalan dan berlaku sejak pemberi 

hibah masih hidup. 

b. Hukum Perdata dan Hukum Islam memandang bahwa 

hibah mempunyai fungsi membatasi kesenjangan 

sosial antara golongan yang mampu dengan golongan 

yang tidak mampu, sebagai sarana pemerataan 

keadilan dan sebagai salah satu upaya untuk 

menolong yang lemah serta untuk kepentingan 

lembaga-lembaga sosial. 

c. Hukum Perdata dan Hukum Islam tidak 

membenarkan hibah dijadikan tameng untuk 
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peralihan hak kepada orang dengan dasar keinginan 

dan hawa nafsu sehingga menghalangi/ 

menghilangkan hak orang yang patut menerimanya. 

b. Realitas hibah menurut Hukum Perdata dan Hukum 

Islam didasarkan pada adanya unsur/rukun serta 

syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu 

hibah. 

2. Perbedaan Hibah Secara Lisan Menurut KUH 

Perdata dan Hukum Islam 

a. Dari segi dasar hukum dan sifatnya: 

i. Dari segi dasar hukumnya, hibah yang diatur 

dalam hukum-hukum perdata pada dasarnya 

bersumber dari code civil Perancis, atau dengan 

kata lain hibah diatur dalam hukum perdata 

merupakan warisan penjajah dari benua Eropa. 

Sedangkan hibah yang diatur dalam hukum Islam 

berasal dari Alquran dan Hadis Nabi saw. 

ii. Dari segi sifatnya, hibah yang diatur dalam 

hukum Perdata sebagai warisan penjajah di 
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samping kebenarannya relatif nisbi juga berlaku 

tidak secara universal. Artinya, hanya berlaku di 

negara di mana hukum perdata tersebut 

diberlakukan. Sedangkan hukum hibah yang 

diatur dalam hukum Islam di samping 

kebenarannya bersifat mutlak juga berlaku secara 

universal. Artinya, hibah yang diatur dalam 

hukum Islam itu dapat diberlakukan untuk semua 

tempat di mana terdapat orang yang beragama 

Islam. 

b. Hukum Perdata tidak membenarkan adanya hibah 

antara suami isteri (Pasal 1687 KUHP), sedangkan 

hukum Islam tidak ada larangan, dalam arti 

membolehkan adanya hibah antara suami isteri. 

c. Hukum Perdata membenarkan adanya hibah bagi 

anak yang masih dalam kandungan (Pasal 2 KUH 

Perdata), sedangkan hukum Islam tidak 

membenarkannya. 
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d. Hukum Perdata dan hukum Islam pada dasarnya tidak 

membenarkan adanya penarikan kembali barang yang 

telah dihibahkan, akan tetapi dalam hal-hal tertentu 

(kekecualian) hukum Perdata dan hukum Islam 

membuka kemungkinan bolehnya penarikan kembali 

barang yang dihibahkan, yaitu: 

1) Hukum Perdata membolehkan penarikan kembali 

barang yang telah dihibahkan bila si penerima 

hibah tidak memenuhi syarat-syarat yang telah 

ditetapkan dalam perjanjian Pasal 1688 KUH 

Perdata. 

2) Sedangkan hukum Islam hanya membenarkan 

penarikan kembali barang yang telah dihibahkan 

manakala hibah itu oleh orang tua kepada 

anaknya. 

3) Hukum perdata tidak membatasi jumlah batas 

barang yang boleh dihibahkan, sedangkan hukum 

Islam tidak membenarkan pemberian hibah yang 

menyimpang dari rasa keadilan, misalnya 



85 
 

 
 

melebihkan seorang anak dari anak yang lainnya, 

dan kalau sampai mengurangi hak ahli waris, 

maka hukum Islam membatasi jumlahnya, yakni 

hanya sampai maksimal 1/3 dari harta 

peninggalan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


