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ABSTRAK 

 

Ainy Arifah, E0005071. 2010. STUDI TENTANG PERTIMBANGAN 
HAKIM DALAM GUGATAN PEMBATALAN HIBAH TERHADAP ANAK 
ANGKAT DI PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN (STUDI KASUS 
PERKARA NOMOR 149/Pdt.G/2008/PA.Pmk). Fakultas Hukum Universitas 
Sebelas Maret. 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar hukum pertimbangan 
hakim dalam memutus perkara nomor 149/Pdt.G/2008/PA.Pmk tentang 
pembatalan hibah terhadap anak angkat di Pengadilan Agama Pamekasan dan 
implikasi yuridis dari pembatalan hibah terhadap anak angkat. 

 Penelitian ini merupakan penelitian empiris yang bersifat deskriptif. 
Penelitian ini mengambil lokasi penelitian di Pengadilan Agama Pamekasan 
karena di Pengadilan Agama ini pernah diputus perkara pembatalan hibah 
terhadap anak angkat yaitu perkara nomor 149/Pdt.G/2008/PA.Pmk. Jenis data 
yang digunakan adalah data primer yaitu hasil wawancara Hakim dan panitera dan 
data sekunder berupa putusan Nomor 149/Pdt.G/2008/PA.Pmk serta literatur-
literatur lain yang menunjang penelitian ini yang diperoleh dari studi kepustakaan. 
Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan studi 
kepustakaan dengan teknik analisa data kualitatif. 
 Berdasarkan penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa dasar 
pertimbangan hakim dalam memutus perkara nomor 149/Pdt.G/2008/PA.Pmk 
adalah  (1) berdasarkan pasal 1682 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, surat 
hibah dengan persyaratan tertentu harus dibuat dengan akta autentik, sedangkan 
surat hibah antara Penggugat dengan Tergugat I adalah akta dibawah tangan, (2) 
berdasarkan pasal 212 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang 
Kompilasi Hukum Islam hibah dari orang tua angkat kepada anak angkat tidak 
dapat dibatalkan, (3) berdasarkan pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 
Tentang Perkawinan, objek hibah adalah harta bersama sehingga harus dibuktikan 
pemisahan harta yang berasal dari hibah tersebut pada saat ada sengketa harta 
bersama, namun antara Penggugat I dan penggugat II tidak mempermasalahkan 
harta bersama. Implikasi yuridis dari pembatalan hibah terhadap anak angkat 
khususnya putusan Nomor 149/Pdt.G/2008/PA.Pmk adalah sesuai dengan pasal 
212 Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam 
yang berakibat hukum obyek hibah tetap menjadi milik Tergugat I dan tidak dapat 
diminta kembali oleh Penggugat. 
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ABSTRACT 
 
Ainy Arifah, E005071. 2010. A STUDY ON JUDGE DELIBERATION IN 
THE BEQUEST CANCELLATION OVER THE ADOPTED CHILDREN 
IN PAMEKASAN RELIGION COURT (A CASE STUDY ON THE CASE 
NUMBER 149/Pdt.G/2008/PA.Pmk). Law Faculty of Sebelas Maret 
University. 

 
This research aims to find out the basis of judge’s legal deliberation in 

deciding the case number 149/Pdt.G/2008/PA.Pmk about the bequest cancellation 
over the adopted children in Pamekasan Religion Court and the juridical 
implication of bequest cancellation over the adopted children. 

This study belongs to a descriptive empirical research. The research was 
taken place in Pamekasan Religion Court because here the decision of bequest 
cancellation over the adopted children had been decided, that is, the case number 
149/Pdt.G/2008/PA.Pmk. The types of data employed were primary one, namely 
the result of interview with the judge and registrar, and secondary one, namely the 
decision number 149/Pdt.G/2008/PA.Pmk about as well as other literature 
supporting the research obtained from the literary study. Technique of collecting 
data used was interview and literary study using qualitative data analysis. 

Based on the research conducted, it can be concluded that the basis of 
judge’s deliberation in deciding the case number 149/Pdt.G/2008/PA.Pmk is (1) 
based on the article 1682 of Civil Code (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), 
the bequest letter with certain condition should be made using authentic 
document, while the bequest letter between the Plaintiff and the Litigated I is the 
illegal document, (2) based on the article 212 of Presidential Instruction number 1 
of 1991 about the Bequest Islamic Law Compilation from the adopting parent to 
the adopted child cannot be cancelled, (3)  based on the article 35 of Act Number 
1 of 1974 about marriage, the bequest object is the joint property so that there 
should be proven the property separation deriving from the bequest during the 
joint property dispute, but the plaintiffs I and II do not make the join property as a 
matter. The juridical implication of bequest cancellation over the adopted children 
particularly the case number 149/Pdt.G/2008/PA.Pmk has been consistent with 
the article 212 of Presidential Instruction number 1 of 1991 about the Bequest 
Islamic Law Compilation resulting in the legal consequence that the bequest 
object remains to be the Litigated I ‘s and cannot be given back to the Plaintiff.  
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Agama Islam mengajarkan umatnya untuk saling tolong-menolong dalam  

hal kebaikan. Tolong menolong tersebut bisa dalam hal harta benda dan juga 

dalam hal perbuatan. Tolong-menolong dalam hal harta benda, agama Islam 

mengenal hibah. Hibah merupakan salah satu sebab perpindahan hak milik dalam 

hukum Islam. Menghibahkan suatu benda berarti keluarlah sesuatu dari milik 

wahib (yang menghibahkan) menjadi milik mawhub lah (yang menerima hibah). 

Hibah di dalam hukum Islam bertujuan untuk mempererat tali silaturahmi 

diantara umat Islam. Dalam Hadits Riwayat Bukhari dijelaskan Rasulullah SAW 

bersabda bahwa “barang siapa yang ingin dilapangkan rejekinya dan diingat orang 

dibelakang harinya, maka hendaklah dia selalu mempererat hubungan 

kekeluargaan”. Praktik hibah diharapkan dapat mewujudkan suasana 

kekeluargaan yang  erat. Dalam sebuah Hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu 

Asakir, Rasulullah SAW. juga memberi petunjuk agar “hadiah menghadiahilah 

antara kalian niscaya akan timbul rasa sayang menyayangi dan saling berjabat 

tanganlah diantara kamu, niscaya akan hilang rasa jengkel di hati kalian” (Sayyid 

Sabiq, 1987:176). 

Al Quran sebagai sumber hukum Islam yang paling utama juga 

menganjurkan umatnya untuk saling tolong menolong. Salah satunya di dalam 

Surat Ali Imron ayat 92, yang artinya “ Kamu sekali-kali tidak akan sampai 

kepada kebajikan, sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. 

Dan apa-apa yang kamu nafkahkan , maka sesungguhnya Allah mengetahuinya.” 

Menurut ahli tafsir, termasuk kedalam pengertian ayat tersebut adalah 

menghibahkan sebagian harta kepada saudaranya . Begitulah ringkasnya 

kedudukan dan peranan hibah dalam menjalin tali persaudaraan di kalangan umat 

Islam. 
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Hibah di dalam hukum Islam mendapatkan perhatian khusus dan 

mempunyai persyaratan tertentu. Hal ini bertujuan agar hibah selalu tetap dalam 

fungsinya, yaitu untuk mempererat tali silaturahmi di antara umat Islam. 

Demikian juga dengan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia, hibah diatur 

didalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum 

Islam. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam 

mengatur hibah di dalam Pasal 210 sampai dengan Pasal 214. 

Penghibahan akan membawa akibat hukum harta atau barang yang 

dihibahkan tersebut tidak lagi menjadi hak milik pemberi hibah. Hukum Islam 

mengatur bahwa barang yang telah dihibahkan atau telah diberikan kepada orang 

lain tidak dapat diminta kembali. Dengan kata lain, Islam melarang pembatalan 

atau penarikan hibah. Namun jika hibah tersebut dilakukan dari orang tua kepada 

anaknya, hibah tersebut dapat ditarik kembali atau dibatalkan. Hal ini didasarkan 

pada hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, An-Nasa’I, 

Ibnu Majah dan At Tirmidzi yaitu: 

Tidak halal bagi seorang lelaki untuk memberikan pemberian atau 
menghibahkan suatu hibah, kemudian dia mengambil kembali pemberiannya 
kecuali bila hibah itu hibah dari orang tua kepada anaknya. Perumpamaan bagi 
orang yang memberikan suatu pemberian kemudian dia rujuk di dalamnya 
(menarik kembali pemberiannya), maka dia itu bagaikan anjing yang makan, lalu 
setelah anjing itu kenyang ia muntah, kemudian ia memakan muntahannya 
kembali ( Sayyid Sabiq, 1987:192). 

Dalam Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, hal 

tersebut juga diatur, yaitu didalam pasal 212 bahwa “hibah tidak dapat ditarik 

kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya.” 

Pelaksanaan hibah tidak jarang pula membawa kepada silang sengketa 

diantara keluarga yang dikarenakan faktor kelalaian manusia sendiri. Pada 

akhirnya yang terjadi adalah sebaliknya, bukan mempererat tali silaturahmi seperti 

tujuan hibah, melainkan putusnya tali silaturahmi antar manusia, bahkan keluarga. 

Hal ini seperti yang terjadi dalam pemberian hibah dari orang tua angkat kepada 

anak angkat yang pada akhirnya menimbulkan sengketa antara orang tua angkat 

dan anak angkatnya. 
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Orang tua angkat mengangkat seorang anak angkat bertujuan untuk 

menolong yaitu dengan mengasuh, memelihara, dan menyekolahkan anak angkat 

tersebut seperti layaknya anak kandungnya sendiri. Namun kedudukan anak 

angkat dalam Islam berbeda dengan anak kandung, termasuk dalam hal 

penerimaan warisan. Jika anak kandung berhak menerima warisan dari orang 

tuanya, maka anak angkat tidak mempunyai hak menerima warisan dari orang tua 

angkatnya. Oleh sebab itu, banyak orang tua angkat yang memberikan atau 

menghibahkan sebagian harta kekayaannya kepada anak angkatnya. Penghibahan 

tersebut dilakukan karena adanya kekhawatiran bahwa anak angkat tersebut tidak 

akan memperoleh  bagian dari harta kekayaannya setelah orang tua angkatnya 

meninggal dunia.  

Penghibahan dari orang tua angkat kepada anak angkat dilakukan sesuai 

dengan rukun dan syarat hibah, sehingga hibah tersebut sah. Namun setelah 

pelaksanaan penghibahan tersebut, orang tua angkat membatalkan atau meminta 

kembali hibah yang telah diberikannya kepada anak angkatnya karena sesuatu hal. 

Pembatalan hibah menjadi sengketa antara orang tua angkat sebagai pemberi 

hibah dengan anak angkat sebagai penerima hibah. Pemberian hibah tersebut pada 

awalnya bertujuan untuk menolong anak angkat sesuai tujuan hibah dalam agama 

Islam, namun pada akhirnya justru menimbulkan sengketa. Sengketa hibah ini 

bahkan menyebabkan putusnya tali silaturahmi antara orang tua angkat dengan 

anak angkat. 

Berdasarkan hukum Islam, pembatalan hibah tidak menjadi masalah jika 

penarikan hibah tersebut dilakukan dari orang tua terhadap anaknya. Hal ini juga 

telah diatur dalam Pasal 212 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang 

Kompilasi Hukum Islam. Akan berbeda jika sengketa pembatalan hibah dilakukan 

dari orang tua angkat terhadap anak angkatnya. Sengketa pembatalan hibah 

tersebut diselesaikan dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama, dimana 

Pengadilan Agama adalah pengadilan yang berwenang untuk memeriksa dan 

mengadili sengketa hibah. Dalam memeriksa dan mengadili sengketa pembatalan 
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hibah, majelis hakim harus mempunyai pertimbangan-pertimbangan sebagai dasar 

dalam menjatuhkan putusan yang adil bagi para pihak yang bersengketa. 

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dalam rangka penulisan hukum dalam bentuk skripsi dengan judul: 

“STUDI TENTANG PERTIMBANGAN HAKIM DALAM GUGATAN 

PEMBATALAN HIBAH TERHADAP ANAK ANGKAT DI PENGADILAN 

AGAMA PAMEKASAN (STUDI KASUS PERKARA NOMOR 

149/Pdt.G/2008/PA.Pmk) ” 

B. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam suatu penelitian merupakan hal yang sangat 

penting untuk memecahkan masalah pokok yang timbul secara jelas dan 

sistematis. Rumusan masalah dimaksudkan untuk lebih menegaskan masalah yang 

akan diteliti, sehingga dapat ditentukan suatu pemecahan masalah yang tepat dan 

mencapai tujuan sesuai dengan yang dikehendaki. Berdasarkan uraian latar 

belakang tersebut diatas, perumusan masalah yang akan penulis kaji adalah 

sebagai berikut : 

1. Apakah dasar hukum pertimbangan hakim dalam memutus perkara pembatalan 

hibah terhadap anak angkat pada perkara nomor 149/Pdt.G/2008/PA.Pmk di 

Pengadilan Agama Pamekasan? 

2. Apa implikasi yuridis  dari pembatalan hibah terhadap anak angkat?  

C. Tujuan Penelitian 

Dalam setiap penelitian selalu mempunyai tujuan tertentu yang dapat 

memberikan arah dalam pelaksanaan penelitian tersebut. Berdasarkan latar 

belakang masalah dan rumusan masalah yang ada, maka tujuan yang ingin 

dicapai dalam penelitian hukum ini adalah : 
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1. Tujuan Obyektif 

a. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara No. 

149/Pdt.G/2008/PA. Pmk tentang pembatalan hibah terhadap anak angkat di 

Pengadilan Agama Pamekasan. 

b. Untuk mengetahui implikasi yuridis dari pembatalan hibah terhadap anak 

angkat. 

2. Tujuan Subyektif 

a. Untuk menambah dan memperluas pengetahuan penulis dalam bidang 

hukum khususnya hukum Acara pada Peradilan Agama. 

b. Untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar kesarjanaan di 

bidang ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret 

Surakarta. 

D. Manfaat Penelitian 

Di dalam penelitian sangat diharapkan adanya manfaat dan kegunaan karena 

nilai suatu penelitian ditentukan oleh besarnya manfaat yang dapat diambil dari 

penelitian tersebut. Adapun manfaat yang diharapkan penulis dari penelitian ini 

antara lain : 

1. Manfaat Teoritis 

a. Untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu 

pengetahuan hukum pada umumnya, dan hukum acara peradilan agama 

pada khususnya. 

b. Sebagai bahan masukan untuk pengkajian dan penulisan karya ilmiah 

dibidang hukum. 

2. Manfaat Praktis 

a. Untuk memberikan jawaban atas pertanyaan yang diteliti. 

b. Hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran secara lengkap dan 

sistematis mengenai praktek  pembatalan hibah  terhadap anak angkat. 
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E. Metode Penelitian 

Dalam metode penelitian pada dasarnya peneliti mengungkapkan sejumlah 

cara yang diatur secara sistematis, logis, rasional dan terarah tentang bagaimana 

pekerjaan sebelum, ketika dan sesudah mengumpulkan data sehingga diharapkan 

mampu menjawab secara ilmiah perumusan masalah yang telah ditetapkan. Guna 

memperoleh informasi sesuai dengan yang terumuskan dalam permasalahan atau 

tujuan penelitian perlu suatu desain atau rencana menyeluruh tentang urutan kerja 

penelitian dalam bentuk suatu rumusan operasional suatu metode ilmiah, rincian 

garis-garis besar keputusan sebagai suatu pilihan beserta dasar dan alasannya 

(Hamidi, 2005:68). 

Metode penelitian yang digunakan penulis memuat uraian yang berisi 

beberapa hal sebagai berikut: 

1. Jenis Penelitian 

 Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah 

penelitian hukum sosiologis atau empiris. Penelitian hukum empiris yaitu 

suatu penelitian yang berusaha mengidentifikasikan hukum terdapat dalam 

pelaksanaannya di lapangan (law in action) dengan maksud untuk 

mengetahui gejala-gajala lainnya ( Soerjono Soekanto, 1986: 10). Dalam 

penelitian ini, penulis berusaha mengidentifikasi hukum yang terdapat 

dalam pelaksanaannya di lapangan yaitu di Pengadilan Agama Pamekasan 

yang berkaitan dengan pembatalan hibah terhadap anak angkat. 

2. Sifat Penelitian 

Penelitian hukum ini bersifat deskriptif, yaitu suatu penelitian untuk 

memberikan data yang seteliti mungkin dengan menggambarkan gejala 

tertentu. Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang 

seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. 

Penelitian deskriptif keberadaannya dimaksudkan untuk memberikan data 

yang menggambarkan semua data yang diperoleh yang berkaitan dengan 
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judul penelitian secara jelas dan rinci kemudian dianalisis  guna menjawab 

permasalahan yang ada. 

Berdasarkan penjelasan tersebut, penulisan hukum ini berupaya untuk 

menggambarkan atau mendeskripsikan fakta-fakta yang ada terkait dalam 

hal dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara pembatalan hibah 

terhadap anak angkat pada perkara nomor 149/Pdt.G/2008/PA.Pmk di 

Pengadilan Agama Pamekasan dan juga implikasi yuridis dari pembatalan 

hibah terhadap anak angkat. 

3. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini mengambil lokasi penelitian di Pengadilan Agama 

Pamekasan, karena di Pengadilan Agama Pamekasan pernah diputus 

perkara pembatalan hibah terhadap anak angkat yaitu perkara Nomor 

149/Pdt.G/2008/PA..Pmk.  

4. Jenis Data  

Jenis data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. 

a. Data Primer 

 Data primer merupakan data yang dikumpulkan dari sejumlah 

fakta atau keterangan yang diperoleh secara langsung melalui penelitian 

lapangan. Dalam penelitian ini, data primer berupa hasil wawancara 

dengan Ilham Abdullah sebagai Ketua Majelis Hakim serta M. 

Syaefuddin sebagai panitera pengganti yang memeriksa dan mengadili 

perkara Nomor 149/Pdt.G/2008/PA.Pmk. 

b. Data Sekunder 

 Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan 

yang terdiri Putusan Pengadilan Agama Pamekasan Nomor 

149/Pdt.G/2008/PA.Pmk serta dari peraturan perundang-undangan, 

buku-buku, dokumen, bahan-bahan kepustakaan dan sumber tertulis 

lainnya. 
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5. Sumber Data 

Sumber data merupakan tempat dimana dan kemana data dari suatu 

penelitian diperoleh. Sumber data dalam penelitian ini adalah : 

a. Sumber data primer 

 Sumber data primer dalam penelitian ini adalah Hakim dan 

Panitera Pengadilan Agama Pamekasan yang mengetahui dan memiliki 

pengalaman mengenai obyek penelitian, yaitu Ilham Abdullah sebagai 

Ketua Majelis Hakim serta M. Syaefuddin sebagai panitera pengganti 

yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 

149/Pdt.G/2008/PA.Pmk. 

b. Sumber data sekunder 

 Sumber data sekunder dalam penelitian ini merupakan sumber data 

yang diperoleh secara tidak langsung dan bersifat mendukung sumber 

data primer. Sumber data sekunder yang dipergunakan dalam penelitian 

ini yang utama adalah Putusan Pengadilan Agama Nomor 

149/Pdt.G/2008/PA.Pmk. selain itu, sumber data sekunder lainnya 

adalah peraturan perundang-undangan, buku-buku, makalah, jurnal, dan 

dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. 

6. Teknik Pengumpulan data 

Teknik pengumpulan data merupakan teknik untuk mengumpulkan 

data dari salah satu atau beberapa sumber data yang ditentukan. Untuk 

memperoleh data-data yang lengkap dan relevan, maka penulis 

menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut : 

a. Wawancara  

 Wawancara merupakan cara memperoleh data dengan cara 

melakukan tanya jawab secar mendalam dengan sumber data primer, 

yaitu dengan Ilham Abdullah sebagai Ketua Majelis Hakim serta M. 
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Syaefuddin sebagai panitera pengganti yang memeriksa dan mengadili 

perkara Nomor 149/Pdt.G/2008/PA.Pmk. 

b. Studi kepustakaan 

 Studi kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data dengan 

menggunakan beberapa buku-buku literature, peraturan perundang-

undangan, putusan pengadilan, dokumen-dokumen serta sumber tertulis 

lainnya guna memperoleh bahan yang berkaitan dengan masalah yang 

diteliti. Menurut Soerjono Soekanto, studi kepustakaan adalah studi 

dokumen yang merupakan suatu alat pengumpul data yang dilakukan 

melalui data tertulis dengan mempergunakan “content analysis” atau 

yang biasa disebut dengan analisis muatan (Soerjono Soekanto, 

1986:21). 

   Studi kepustakaan yang paling utama dalam penelitian ini adalaha 

studi kepustakaan terhadap putusan Nomor 149/Pdt.G/2008/PA.Pmk. 

Sebagai data pendukung dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan 

data dengan cara membaca, mengkaji dan analisis isi (content analysis) 

dari bahan pustaka baik berupa sumber tertulis yang memiliki kekuatan 

authoritative yaitu Staatsblad Tahun 1941 Nomor 44 tentang HIR, 

Staatsblad Tahun 1927 Nomor 227 tentang R.Bg, Kitab Undang-

undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 

Tentang Peradilan Agama, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 

Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor  7 Tahun 1989 

Tentang Peradilan Agama, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 

Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 

Tentang Perkawinan dan Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 

Tentang Kompilasi Hukum Islam. Serta menelaah bahan pustaka 

berupa buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, dan disertasi dan 

jurnal-jurnal hukum. 
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7. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data dalam penulisan hukum ini adalah analisis data 

kualitatif yaitu dengan analisa interaktif yang didukung teknik uji 

kevalidan data dengan triangulasi data. Dalam proses analisa terdapat tiga 

komponen yang harus benar-benar dipahami oleh setiap peneliti, sebagai 

berikut (HB Sutopo, 1993 : 12-13): 

a. Reduksi data, merupakan proses seleksi, pemfokusan, penyederhanaan 

dan abstraksi dari data. Proses berlangsung terus sampai laporan akhir 

penelitian selesai ditulis. Reduksi data merupakan bagian analisis, 

merupakan bentuk analisis yang mempertegas, memperpendek, 

membuat fokus, membuang hal yang tidak penting dan mengatur data 

sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat dilakukan. 

b. Sajian data adalah suatu rakitan organisasi informasi yang 

memungkinkan kesimpulan research dapat dilakukan, sajian data dapat 

meliputi berbagi jenis matriks, gambar atau skema, jaringan kerja, 

kaitan kegiatan dan juga tabel. 

c. Penarikan kesimpulan dan verifikasi, dari awal pengumpulan data 

peneliti harus memahami apa arti dari berbagai hal yang ia temui 

dengan melakukan pencatatan-pencatatan, peraturan-peraturan, pola-

pola pertanyaan-pertanyaan, konfigurasi-konfiguasi yang mungkin, 

arahan sebab-akibat, dan berbagai proposisi kesimpulan yang 

diverifikasi, yang berupa suatu pengulangan dengan gerak cepat, 

sebagai pikiran kedua yang timbul melintas pada penelitian pada waktu 

menulis dengan melihat kembali pada heldnote. 

Untuk lebih jelasnya, model analisis interaktif tersebut dapat 

digambarkan dalam bagan sebagai berikut : 
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Bagan 1 . Interactive Model Of Analysis 

 

F. Sistematika Penulisan 

Dalam bagian ini, Penulis mensistematiskan bagian-bagian yang akan 

dibahas menjadi beberapa bab yang diusahakan dapat berkaitan dan lebih 

tersistematis, terarah dan mudah dimengerti, sehingga saling mendukung dan 

menjadi satu kesatuan yang bulat dan utuh. 

Adapun sistematika penulisan hukum tersebut adalah sebagai berikut : 

BAB I : PENDAHULUAN 

Bab ini mencakup latar belakang permasalahan yang ditulis,    

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode 

penelitian, dan sistematika penulisan hukum. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini mencakup kajian pustaka berkaitan dengan judul dan 

masalah yang diteliti yaitu berupa Tinjauan Tentang 

Pengadilan Agama yang meliputi : Pengertian Pengadilan 

Pengumpulan Data 
 

Penyajian Data Reduksi Data 

Penarikan Kesimpulan 
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Agama, Kewenangan Pengadilan Agama, Tugas Hakim 

Pengadilan Agama dan Putusan Hakim Pengadilan Agama. 

Tinjauan Tentang Prosedur Penerimaan dan Pemeriksaan 

Perkara di Pengadilan Agama yang meliputi Jenis Perkara di 

Pengadilan Agama, Prosedur Penerimaan Perkara di Pengadilan 

agama, dan Prosedur Pemeriksan Perkara  dalam Persidangan. 

Tinjauan Tentang Hibah yang meliputi : Pengertian Hibah, 

Dasar Hukum Hibah, Rukun dan Syarat Hibah, Pembatalan 

Hibah, dan Pengaturan Hibah dalam Instruksi Presiden Nomor 1 

tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Tinjauan Tentang 

Anak Angkat yang meliputi : Pengertian Anak Angkat, Sumber 

Hukum Pengangkatan Anak, dan Akibat Hukum Pengangkatan 

Anak. Pada bab ini penulis juga menguraikan tentang kerangka 

pemikiran yang menggambarkan alur dalam penelitian ini. 

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini penulis memaparkan tentang hasil penelitian dan 

pembahasan mengenai dasar pertimbangan hakim dalam memutus 

perkara pembatalan hibah terhadap anak angkat pada perkara 

Nomor 149/Pdt.G/2008/PA.Pmk di Pengadilan Agama Pamekasan 

dan implikasi yuridis pembatalan hibah terhadap anak angkat.  

BAB IV : SIMPULAN DAN SARAN 

Bab akhir ini mencakup tentang uraian kesimpulan dari hasil 

pembahasan serta memuat saran-saran mengenai permasalahan 

yang ada. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Kerangka Teori 

 

 
1. Tinjauan tentang Pengadilan Agama 

 

a. Pengertian Pengadilan Agama 

 

Berdasarkan Pasal 2 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang 

perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan 

Agama, yang dimaksud dengan Peradilan Agama adalah salah satu 

pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang 

beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana yang dimaksud 

dalam Undang-Undang tersebut. Peradilan merupakan segala sesuatu 

yang berhubungan dengan tugas negara dalam menegakkan hukum dan 

keadilan. Hal ini berbeda dengan pengadilan yang berarti badan yang 

melakukan peradilan berupa memeriksa, mengadili, dan memutus 

perkara (R. Subekti, 1977:91-92).  Pengadilan Agama merupakan tugas 

penyelesaian persengketaan-persengketaan hukum dan pelanggaran-

pelanggaran hukum atau Undang-undang bagi orang-orang yang 

beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang penyelesaiannya 

harus diselesaikan secara hukum Islam (Taufik Hamami, 2003:36).    

 

b. Kewenangan Pengadilan Agama 

Sebagai penyelenggara kekuasaan kehakiman yang sama 

kedudukannya dengan yang lainnya, peradilan agama menyelenggarakan 

kekuasaan guna menegakkan tugas pokok untuk menerima, memeriksa 

dan mengadili, serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan 
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kepadanya berdasarkan peraturan perundang-undangan agar dapat 

melaksanakan dengan baik dan benar susunan kekuasaan serta hukum 

acaranya (Basiq Djalil, 2006:16). 

Dalam menjalankan tugasnya tersebut, Pengadilan Agama harus 

memperhatikan batasan-batasan kewenangannya dan beberapa hal 

berikut ini: 

1) Kompetensi Absolut 

Di Indonesia terdapat empat lingkungan peradilan sebagai 

pelaksana fungsi dan kewenangan kekuasaan kehakiman yaitu 

Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara 

dan Peradilan Militer. Batas antara masing-masing lingkungan 

ditentukan oleh bidang yurisdiksi yang dilimpahkan undang-undang  

dalam batas-batas yurisdiksi tersebut masing-masing melaksanakan 

fungsi kewenangan mengadili.  

Tujuan penentuan batas kewenangan atau kompetensi setiap 

lingkungan peradilan, agar terbina suatu pelaksanaan kekuasaan 

kehakiman yang tertib antar masing-masing lingkungan peradilan. 

Tidak saling berebut kekuasaan, lingkungan peradilan umum hanya 

berkompetensi memeriksa dan memutus perkara pidana umum, 

perdata adat, dan perdata barat minus pidana militer dan perkara 

tindak pidana yang dilakukan anggota Tentara Nasional Indonesia 

(TNI). Kompetensi peradilan tata usaha negara hanya meliputi 

memeriksa dan memutus perkara tata usaha negara. Porsi 

kewenangan lingkungan peradilan militer hanya menjangkau perkara 

tindak pidana militer dan tindak pidana umum yang dilakukan 

oknum anggota TNI. Kewenangan lingkungan peradilan agama 

memeriksa dan memutus bidang perdata tertentu (Yahya Harahap, 

2003:101). Dengan adanya pembatasan kompetensi absolut akan 

memberikan ketentraman dan kepastian bagi masyarakat pencari 
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keadilan mengenai lingkungan peradilan mana yang berwenang 

memeriksa dan memutus sengketa yang sedang dihadapinya 

sehingga jelas kemana mereka akan mengajukan perkara. 

Kewenangan lingkungan peradilan agama dijelaskan dalam 

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan 

Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan 

Agama, dimana Peradilan Agama adalah salah satu pelaku 

kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama 

Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam 

undang-undang ini. Peradilan agama hanya berwenang dibidang 

perdata tertentu saja, tidak termasuk bidang pidana dan hanya untuk 

orang-orang Islam di Indonesia dalam perkara-perkara perdata Islam 

tertentu, tidak mencakup seluruh perdata Islam. Peradilan agama 

adalah peradilan Islam di Indonesia, sebab dari jenis-jenis perkara 

yang boleh diadilinya seluruhnya adalah jenis perkara menurut 

agama Islam. Peradilan agama adalah salah satu dari peradilan 

negara di Indonesia yang sah, yang bersifat peradilan khusus, yang 

berwenang dalam jenis perkara perdata Islam tertentu bagi orang-

orang Islam di Indonesia (Basiq Djalil, 2006:9-10). 

Kewenangan mengadili lingkungan peradilan agama  ada dua 

faktor yaitu : 

a) Beragama Islam.  

Dalam lingkungan peradilan agama dikenal asas 

personalitas ke-Islaman, asas ini dapat dijadikan dasar aturan 

mengenai siapa saja yang dapat mengajukan perkara di 

pengadilan agama, dengan acuan sebagai berikut (Yahya 

Harahap, 2003:136-137) : 

(1) Pihak-pihak yang bersengketa harus sama-sama beragama 
Islam. 
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(2) Atau hubungan hukum yang terjadi dilakukan menurut 
hukum Islam maka pihak-pihak tetap tunduk kepada 
kewenangan peradilan agama sekalipun pada saat terjadi 
sengketa salah satu pihak sudah beralih agama dari Islam ke 
agama lain. Dalam kasus yang seperti itu penyelesaian 
perkara tetap tunduk ke lingkungan peradilan agama, karena 
pada diri pihak-pihak masih tetap melekat asas personalitas 
ke-Islaman.  

 

b) Perkara-perkara Tertentu 

Bertitik tolak pada Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 

Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 

Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama , maka dapat diketahui 

bahwa yang dimaksud dengan perkara tertentu yang menjadi 

tugas dan wewenang Pengadilan Agama adalah untuk mengadili 

perkara di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, 

zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari’ah. Jadi perkara-

perkara selain itu bukan merupakan wewenang dari Pengadilan 

Agama melainkan kewenangan dari lingkungan peradilan lain 

baik Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara atau 

Peradilan Militer. Jadi perkara-perkara tertentu ini sangat 

berhubungan dengan kewenangan absolut masing-masing badan 

peradilan. 

2) Kompetensi Relatif 

Kompetensi relatif adalah kekuasaan dan wewenang yang 

diberikan antar pengadilan dalam lingkungan badan peradilan yang 

sama, misal dalam penentuan pengadilan dalam lingkungan badan 

peradilan agama yang mana berwenang atas suatu perkara yang 

menjadi bidangnya, ditentukan oleh tempat tinggal para pihak yang 

berperkara atau keberadaan objek perkaranya, contohnya antar 

Pengadilan Agama Bandung dengan Pengadilan Agama Jakarta dan 
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bukan antara Pengadilan Agama dengan Pengadilan Negeri. Dengan 

kata lain, yang dimaksudkan dengan kekuasaan dan wewenang 

relatif adalah pemberian pemberian kekuasaan dan weweang yang 

berhubungan dengan wilayah hukum kerja antar pengadilan dalam 

lingkungan badan peradilan yang sama, antar-Pengadilan Agama 

dengan Pengadilan Agama, antar-Pengadilan Negeri dengan 

Pengadilan Negeri, antar-Pengadilan Tata Usaha Negara dengan 

Pengadilan Tata Usaha Negara, dan seterusnya (Taufiq Hamami, 

2003:116-117). 

Kompetensi relatif diatur tersendiri dalam Pasal 118 HIR 

dimana gugatan diajukan ke pengadilan wilayah hukum tempat 

tinggal tergugat, apabila tergugatnya lebih dari satu dan tinggal di 

wilayah hukum pengadilan yang berbeda, gugatan diajukan di salah 

satu tempat tinggal tergugat, jika tempat tinggal tergugat tidak 

diketahui atau ghaib maka gugatan diajukan ke pengadilan wilayah 

hukum penggugat atau jika tuntutannya mengenai benda tetap, 

diajukan di pengadilan dimana benda tetap itu berada, atau jika 

ditentukan tempat kedudukan hukum dalam suatu akta maka gugatan 

diajukan di pengadilan dimana tempat kedudukan hukum ditentukan. 

Dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 

Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 

Tentang Peradilan Agama juga dijelaskan bahwa Pengadilan Agama 

berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota dan daerah hukumnya 

meliputi wilayah kabupaten/kota.   

c. Tugas Hakim Pengadilan Agama 

Pengertian hakim terdapat dalam  Pasal 31 Undang-undang Nomor 

4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa 

: “Hakim adalah pejabat yang melakukan kekuasaan kehakiman yang 

diatur dalam Undang-undang”. Sedangkan menurut Pasal 11 ayat (1) 
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Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-

undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, menyebutkan 

bahwa :” Hakim pengadilan adalah pejabat yang melakukan tugas 

kekuasaan kehakiman”. Hakim pengadilan agama mempunyai tugas 

untuk menegakkan hukum perdata Islam yang menjadi wewenangnya 

dengan cara-cara yang diatur dalam hukum acara Peradilan Agama 

(Mukti Arto, 1996:31).  

Tugas pokok hakim pengadilan agama adalah sebagai berikut 

(Ahmad Mujahidin, 2008:55-59) : 

1) Menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan perkara 

(melakukan persidangan) dengan memperhatikan hal-hal sebagai 

berikut : 

a) Mengkonstatir, artinya membuktikan benar tidaknya 

peristiwa atau fakta yang diajukan para pihak dengan 

pembuktian melalui alat-alat bukti yang sah menurut hukum 

pembuktian, yang diuraikan dalam duduk perkaranya dan 

berita acara persidangan. Adapun bentuk dari mengkonstatir 

meliputi : 

(1)  Memeriksa identitas para pihak; 

(2)  Memeriksa kuasa hukum para pihak (bila ada); 

(3)  Mendamaikan pihak-pihak; 

(4)  Memeriksa syarat-syaratnya sebagai perkara; 

(5)  Memeriksa seluruh fakta atau peristiwa yang   

dikemukakan para pihak; 

(6)  Memeriksa syarat-syarat dan unsur-unsur setiap fakta atau 

peristiwa; 
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(7)  Memeriksa alat bukti sesuai tata cara pembuktian; 

(8)  Memeriksa jawaban, sangkalan, keberatan, dan bukti-

bukti pihak lawan; 

(9)  Mendengar pendapat atau kesimpulan masing-masing 

pihak; 

(10) Menerapkan pemeriksaan sesuai hukum acara yang 

berlaku.  

b) Mengkualifisir peristiwa atau fakta yang telah terbukti, 

yaitu menilai peristiwa itu termasuk hubungan hukum apa atau 

yang mana, menemukan hukumnya bagi peristiwa yang telah 

terbukti untuk kemudian dituangkan dalam pertimbangan 

hukum. Penuangan pertimbangan hukum dalam dalam surat 

putusan adalah meliputi : 

(1) Mempertimbangkan syarat-syarat formil perkara; 

(2) Merumuskan pokok perkara; 

(3) Mempertimbangkan beban pembuktian; 

(4) Mempertimbangkan keabsahan peristiwa atau fakta 

sebagai peristiwa atau fakta hukum; 

(5) Mempertimbangkan secara logis, kronologis dan 

yuridis fakta-fakta hukum menurut hukum pembuktian; 

(6) Mempertimbangkan jawaban, keberatan dan 

sangkalan-sangkalan serta bukti-bukti lawan sesuai hukum 

pembuktian; 

(7) Menemukan hubungan hukum peristiwa-peristiwa 

atau fakta-fakta yang terbukti dengan petitum; 
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(8) Menemukan hukumnya, baik hukum tertulis maupun 

yang tidak tertulis dengan menyebutkan sumber-

sumbernya; 

(9) Mempertimbangkan biaya perkara. 

c) Mengkonstituir, yaitu menetapkan hukumnya yang 

kemudian dituangkan dalam amar putusan (dictum), yang 

berisi : 

(1) Menetapkan hukumnya dalam amar putusan; 

(2) Mengadili seluruh petitum; 

(3) Mengadili tidak lebih dari petitum, kecuali undang-

undang menentukan lain; 

(4) Menetapkan biaya perkara. 

2) Memimpin, membimbing dan memprakarsai jalannya persidangan 

serta mengawasi terhadap pembuatan berita acara persidangan. 

Dalam hal ini hakim berwenang untuk : 

a) Menetapkan hari sidang; 

b) Memerintahkan memanggil para pihak; 

c) Mengatur mekanisme sidang; 

d) Mengambil prakarsa untuk kelancaran sidang; 

e) Melakukan pembuktian; 

f) Mengakhiri sengketa. 

3) Membuat penetapan atau putusan perkara yang ditanganinya, 

bersumber dari hasil pemeriksaan yang dicatat secara lengkap 
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dalam berita acara persidangan dan berdasarkan BAP ( Berita 

Acara Persidangan) tersebut maka disusun keputusan yang 

memuat: 

a) Tentang duduk perkaranya yang menggambarkan pelaksanaan 

tugas hakim dalam mengkonstatir kebenaran fakta atau 

peristiwa yang diajukan; 

b) Tentang pertimbangan hukum yang menggambarkan pokok 

pikiran hakim dalam mengkualifisir fakta-fakta yang telah 

terbukti tersebut seta menemukan hukumnya bagi peristiwa 

tersebut, disini hakim merumuskan secara rinci, kronologis dan 

hubungan satu sama lain dengan didasarkan pada hukum atau 

peraturan perundang-undangan yang secara tegas disebutkan 

hakim; 

c) Amar putusan yang memuat hasil akhir sebagai konstitusi atau 

penentuan hukum atas peristiwa atau fakta yang telah terbukti. 

4) Meminutir berkas perkara.  

Minutering atau minutasi ialah suatu tindakan yang 

menjadikan semua dokumen resmi dan sah. Minutasi dilakukan 

oleh pejabat pengadilan sesuai dengan bidangnya masing-masing, 

namun secara keseluruhan menjadi tanggung jawab hakim yang 

bersangkutan. Minutasi meliputi surat-surat yang berupa : 

a) Surat Gugatan atau Permohonan; 

b) Surat Kuasa untuk Membayar (SKUM); 

c) Penetapan Majelis hakim; 

d) Penetapan Hari Sidang (PHS); 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



e) Relaas panggilan; 

f) Berita Cara Persidangan; 

g) Bukti-bukti surat; 

h) Penetapan-penetapan Hakim; 

i) Penetapan atau Putusan akhir; 

j) Surat-surat lainnya dalam berkas perkara. 

5) Melaksanakan tugas-tugas lain atas perintah Ketua pengadilan, 

diantaranya ialah : 

(1) Sebagai rohaniawan (untuk hakim peradilan agama) sumpah 

jabatan; 

(2) Memberikan penyuluhan hukum; 

(3) Melayani riset untuk kepentingan ilmiah; 

(4) Tugas-tugas lainnya yang diberikan kepadanya. 

(5) Pengawasan bidang perkara permohonan dan gugatan. 

 

d. Putusan hakim Pengadilan Agama. 

 
1) Pengertian Putusan 

Putusan adalah pernyataan hakim yang dituangkan dalam 

bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka 

untuk umum, sebagai hasil dari pemeriksaan perkara gugatan 

(contensius) (Mukti Arto,1996:245). Menurut Pasal 20 Undang-

Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, 
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menyatakan bahwa semua putusan pengadilan hanya sah dan 

mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang 

tebuka untuk umum. Sebelum putusan diambil, majelis hakim 

secara rahasia melakukan sidang permusyawaratan dan setiap 

hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis 

terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang 

tidak terpisahkan dari putusan. Apabila dalam sidang 

permusyawaratan hakim yang rahasia tersebut tidak tercapai 

mufakat bulat, maka pendapat hakim yang berbeda wajib dimuat 

dalam putusan. 

2) Macam-macam Putusan Hakim 

Berdasarkan isinya, putusan hakim ada 2 (dua) macam, yaitu 

(Ahmad Mujahidin, 2008: 344) : 

a) Putusan Sela (Tussen Vonnis) 

Putusan sela (Tussen Vonnis) adalah putusan yang 

diadakan sebelum hakim memutuskan perkaranya demi untuk 

mempermudah kelanjutan pemeriksaan perkara. Adapun 

putusan sela terdiri atas beberapa bentuk dan ciri-ciri, yaitu : 

(1) Putusan Preparatoir (Preparatoir Vonnis), adalah 

merupakan putusan sebagai persiapan akhir yang tanpa ada 

pengaruh terhadap pokok perkara atau putusan akhir. 

Contohnya adalah putusan yang memerintahkan pihak yang 

diwakili oleh kuasanya untuk menghadap sendiri di 

persidangan. 

(2) Putusan Interlucutoir (Interlucutoir Vonnis), adalah Putusan 

sela yang dapat mempengaruhi akan bunyi putusan akhir. 

Contohnya putusan untuk mendengar para ahli. 
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(3) Putusan Provisionil (Provisionil Vonnis), adalah putusan 

yang menjawab tuntutan provisionial, yakni permintaan 

pihak yang bersangkutan agar sementara diadakan tindakan 

pendahuluan guna kepentingan salah satu pihak sebelum 

putusan akhir dijatuhkan. Contohnya putusan mengenai 

gugatan istri terhadap suaminya  untuk memberi biaya 

penghidupan selama pokok perkara masih berlangsung dan 

belum menghasilkan putusan akhir. 

(4) Putusan Insidentil (Insidentiele Vonnis), adalah putusan 

yang berhubungan dengan insiden, yaitu suatu peristiwa 

atau kejadian yang menghentikan prosedur peradilan biasa. 

Putusan insidentil belum mempunyai hubungan dengan 

pokok perkara. 

b) Putusan Akhir (Eind Vonnis) 

Putusan akhir (Eind Vonnis) adalah putusan yang 

mengakhiri suatu sengketa dalam suatu tingkatan peradilan 

tertentu. 

Adapun sifat-sifat dari putusan akhir adalah : 

(1) Putusan Condemnatoir (Condemnatoir Vonnis), adalah 

suatu putusan yang bersifat menghukum atau putusan yang 

menjatuhkan hukuman. Contohnya menghukum tergugat 

untuk mengembalikan sesuatu barang kepada penggugat. 

(2) Putusan Konstitutif (Constitutif Vonnis), adalah putusan 

yang bersifat menciptakan atau menimbulkan kedaan 

hukum baru , berbeda dengan kedaan hukum sebelumnya. 

Contohnya putusan perceraian. 
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(3) Putusan Deklaratoir (Declaratoir Vonnis), adalah putusan 

yang bersifat menerangkan atau menyatakan suatu keadaan 

tertentu sebagai suatu keadaan yang resmi menurut hukum. 

Contohnya putusan yang menyatakan sah tidaknya suatu 

perbuatan hukum atau status hukum seseorang. 

(4) Putusan Kontradiktor (Contradictitoir Vonnis), adalah 

putusan akhir yang pada saat dijatuhkan atau diucapkan 

dalam sidang yang tidak dihadiri salah satu pihak atau para 

pihak. Dalam pemeriksaan atau putusan kontradiktoir 

disyaratkan bahwa baik penggugat maupun tergugat pernah 

hadir dalam sidang. Terhadap putusan kontradiktoir dapat 

dimintakan banding. 

(5) Putusan Verstek (Verstek Vonnis), adalah putusan diambil 

dalam hal tergugat tidak pernah hadir dipersidangan 

meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Apabila 

penggugat dikalahkan maka upaya hukumnya adalah 

banding, sedangkan apabila tergugat yang dikalahkan upaya 

hukumnya adalah verzet. 

(6) Putusan Gugur, adalah putusan yang menyatakan bahwa 

gugatan atau permohonan gugur karena penggugat atau 

pemohon tidak hadir. Putusan gugur dijatuhkan pada sidang 

pertama atau sesudahnya sebelum tahap pembacaan gugatan 

atau permohonan. Dalam hal ini penggugat atau pemohon 

telah dipanggil dengan dengan resmi dan patut untuk hadir 

dalam persidangan hari itu tapi ternyata penggugat atau 

pemohon tidak hadir dalam sidang tersebut dan tidak pula 

mewakilkan kepada orang lain. 

3) Kekuatan Putusan 
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 Kekuatan putusan majelis hakim dalam persidangan 

mempunyai 3 (tiga) macam kekuatan, yaitu : 

a) Kekuatan mengikat, ialah suatu putusan dimana putusan tersebut 

mengikat kepada kedua belah pihak yang berperkara dan yang 

terlibat dalam perkara itu. Apabila para pihak sudah dengan 

bulat menyerahkan kepada hakim terhadap perkaranya itu, maka 

pihak-pihak tersebut harus tunduk dan patuh kepada putusan 

yang dijatuhkan (Ahmad Mujahidin, 2008:348). 

b) Kekuatan Pembuktian, adalah putusan hakim yang berbentuk 

akte otentik, bertujuan untuk dapat dipergunakan sebagai alat 

bukti bagi para pihak, yang kemungkinan dipergunakan untuk 

mengajukan upaya hukum seperti banding, kasasi atau 

peninjauan kembali serta dapat dipergunakan sebagai dasar 

eksekusi (Ahmad Mujahidin, 2008:348). Jadi dengan dasar 

putusan tersebut berarti dalam hukum pembuktian telah 

diperoleh kepastian tentang suatu peristiwa. 

c) Kekuatan Eksekutorial. Putusan hakim adalah merupakan 

ketetapan yang tegas atas suatu hak dalam hukum, yang 

selanjutnya menuntut untuk bisa direalisasikan. Putusan 

pengadilan mempunyai kekuatan eksekutorial dan apa yang 

menjadi putusan hakim dapat dialaksanakan dengan paksa oleh 

aparat Negara yang berwenang, jika pihak yang dikalahkan tidak 

dengan rela melepaskannya (Mukti Arto, 1996:265). 

4) Susunan dan Isi Putusan 

 Mengenai susunan dan isi putusan diatur dalam Pasal 178, 182, 

183, 184 dan 185 HIR serta Pasal 194, 195 dan 198 RBg. Putusan 

hakim terdiri dari 6 (enam) bagian, yaitu : 
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a) Kepala Putusan 

Susunan yang pertama dalam bagian kepala putusan 

adalah “PUTUSAN” atau “PENETAPAN”, kemudian 

dibawahnya diikuti dengan nomor perkara, lalu dilanjutkan 

dengan kalimat “Bismillahirrohmanirrohim” diikuti dengan 

“Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Hal 

ini sesuai dengan Pasal 57 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 

Tahun 1989. Kalimat “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan 

Yang Maha Esa” dalam kepala putusan ini memberikan nilai 

kekuatan eksekutorial pada putusan. jika putusan tidak 

mencantumkan kalimat tersebut maka putusan yang dijatuhkan 

tersebut tidak dapat dilaksanakan. 

b) Identitas Para Pihak 

Dalam setiap putusan atau penetapan harus memuat 

identitas para pihak, yaitu nama, umur, agama, pekerjaan, 

alamat, dan juga nama kuasanya jika yang bersangkutan 

menguasakan kepada orang lain. Disamping itu, harus disebut 

secara jelas dan tegas kedudukan para pihak dalam perkaranya, 

sebagai penggugat atau pemohon, tergugat atau termohon, turut 

tergugat, pelawan, terlawan, penggugat intervensi, pembanding, 

terbanding, dan turut terbanding. 

c) Duduknya Perkara  

Menurut Pasal 184 HIR dan Pasal 195 RBg menerangkan 

bahwa setiap putusan pengadilan dalam perkara perdata harus 

memuat secara ringkas tentang gugatan dan jawaban tergugat 

secara ringkas dan jelas. Berkaitan dengan duduknya perkara 

adalah memuat hal-hal sebagai berikut : 
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(1) Gugatan dan jawaban, replik dan duplik yang dimuat secara 

ringkas dan jelas, begitupun tidak tertutup kemungkinan 

untuk dimuat seluruhnya; 

(2) Alat-alat bukti yang diajukan di muka persidangan oleh 

penggugat dan tergugat; 

(3) Kesimpulan yang diperoleh bersumber dari masing-masing 

pihak, baik penggugat maupun tergugat, sehingga kepada 

para pihak dapat mengerti apa yang menjadi pokok masalah 

dan jalannya pemeriksaan pada saat dilangsungkan 

persidangan. 

d) Tentang pertimbangan hukum 

Menurut Pasal 25 ayat (1)  Undang-undang Nomor 4 

Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kahakiman bahwa segala 

putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar 

putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dari peraturan 

perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak 

tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. Dan untuk 

menjamin rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum, 

maka hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-

nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, hal 

ini sesuai dengan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 

Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. 

 Pertimbangan hukum memuat hal-hal yang menjadi pokok 

persoalan, analisis yuridis tentang segala fakta yang terjadi 

dalam persidangan mengenai alat bukti dan penerapan ketentuan 

hukum pada peristiwa yang telah dikemukakan para pihak atau 

dengan kata lain yaitu pertimbangan hukum yang dapat 

diterapkan dalam kasus tersebut. Alasan pertimbangan hukum 
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tersebut harus dimuat atau disusun secara logis(objektif), 

sistematis dan saling berhubungan. Semua bagian tuntutan atau 

petitum harus dipertimbangkan satu demi satu dengan sehingga 

hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti atau tidaknya 

gugatan tersebut. Disinilah tugas pokok hakim untuk 

mengkonstatir segala peristiwa yang terjadi dalam persidangan. 

Harus dimuat juga dasar dan alasan dari pada putusan tersebut, 

pasal-pasal serta hukum tidak tertulis dalam pokok perkara dan 

mewajibkan kepada hakim karena jabatannya melengkapi semua 

alasan hukum yang tidak dikemukakan oleh para pihak. Hakim 

dilarang menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak dituntut 

atau meluluskan lebih dari pada apa yang dituntut (Ahmad 

mujahidin, 2008:351-352). Hal ini diatur dalam Pasal 178 ayat 

(1) dan Pasal 184 HIR, Pasal 189 ayat (1) RBg serta Pasal 25 

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan 

Kehakiman. 

e) Amar Putusan (Dictum) 

Amar putusan adalah isi dari putusan itu sendiri yang 

merupakan jawaban petitum dalam surat gugatan yang diajukan 

oleh penggugat atau pemohon (Abdul Manan, 2005:295) . Amar 

putusan dimulai dengan kata “MENGADILI”. Dalam Amar 

putusan tersebut hakim harus menyatakan tentang hal-hal yang 

dikabulkan, ditolak, atau tidak diterima berdasarkan 

pertimbangan hukum yang telah dilakukannya. 

Dalam amar putusan dimuat suatu pernyataan hukum, 

penetapan suatu hak atau hubungan , kedaan hukum tertentu, 

lengkap atau timbulnya keadaan hukum, dan isi putusan yang 

disebut hukuman berupa pembebanan suatu prestasi tertentu. 

Yang paling penting dari isi amar putusan itu adalah   tentang 
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pokok perkara yang menjadi pangkal perselisihan. Dalam amar 

ditetapkan siapa yang berhak terhadap sesuatu hak atau siapa 

yang benar atas perselisihan yang diajukan ke Pengadilan 

(Abdul Manan, 2005:296).  

f) Bagian penutup 

Dalam bagian ini disebutkan kapan putusan tersebut 

diputuskan dan ditandatangani oleh hakim ketua dan hakim 

anggota yang memeriksa perkara itu sesuai dengan penetapan 

majelis hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama 

serta ditandatangani pula oleh panitera yang mengikuti sidang. 

Menurut pasal 184 ayat (1) HIR dan pasal 195 ayat (1) RBg, 

bahwa waktu putusan dibacakan harus pula disebutkan dalam 

putusan tersebut apakah kedua belah pihak hadir atau tidak. Hal 

ini erat hubungannya dengan pemberitahuan putusan kepada 

yang bersangkutan, terutama kepada tergugat. 

Pada bagian yang paling akhir dari putusan, disebutkan 

perincian biaya perkara. Berapa biaya perkara yang telah 

dipergunakan harus ditulis secara lengkap dan jumlah ini harus 

sama dengan apa yang terdapat dalam buku jurnal perkara di 

meja satu. 

 

 

 

2. Tinjauan tentang Prosedur Penerimaan dan Pemeriksaan Perkara di 
Pengadilan Agama 

 

a. Jenis Perkara di Pengadilan Agama 
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Pengadilan agama merupakan salah satu badan peradilan negara 

yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di Indonesia sehingga dalam 

pengadilan agama juga terdapat dua jenis perkara yaitu jenis perkara 

Voluntair dan Contentius. 

1) Perkara Voluntair adalah perkara yang sifatnya permohonan dan 

didalamnya tidak terdapat sengketa, sehingga tidak ada lawan 

(Mukti Arto, 1996:41). Pengajuan perkara voluntair dalam bentuk 

permohonan dimana di dalamnya hanya ada satu pihak yaitu 

pemohon dan produk perkaranya berupa Penetapan(beschikking). 

2) Perkara Contentius adalah perkara yang di dalamnya mengandung 

sengketa antara pihak-pihak (Ahmad Mujahidin, 2008:105). 

Pengajuan perkara contentious dalam bentuk gugatan dimana di 

dalamnya terdapat pihak penggugat dan tergugat. Produk 

perkaranya adalah putusan(vonis). Kecuali untuk perkara ijin ikrar 

thalak dan poligami meskipun dengan istilah permohonan, tetapi 

karena mengandung sengketa maka termasuk perkara contentious. 

b. Prosedur Penerimaan perkara di Pengadilan Agama 

Bagi calon penggugat atau calon pemohon yang hendak 

mengajukan gugatan atau permohonannya harus melalui tahapan petugas 

yang berada di pengadilan agama. Adapun mekanisme penerimaan 

perkara pada pengadilan agama melalui beberapa tahap yaitu (Mukti 

Arto, 1996:57) : 

1) Tahap Pengajuan Perkara 

Surat gugatan atau permohonan yang telah dibuat dan 

ditandatangani diajukan ke kepaniteraan Pengadilan Agama 

melalui Meja I, yang memiliki tugas untuk: 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



a) Menerima surat gugatan/permohonan dan salinannya; 

b) Menaksir panjar biaya perkara; 

c) Membuat SKUM (Surat Kuasa Untuk Membayar). 

2) Tahap Pembayaran Panjar Biaya Perkara 

Setelah dari meja I, calon penggugat atau pemohon kemudian 

menghadap kepada kasir dengan menyerahkan surat gugatan atau 

permohonan dan SKUM serta membayar panjar biaya perkara 

sesuai dengan yang tertera pada SKUM tersebut. Berdasarkan pasal 

90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, 

besarnya panjar biaya perkara diperkirakan harus telah mencukupi 

untuk menyelesaikan perkara tersebut, dimana besarnya biaya 

perkara diatur oleh Mahkamah Agung, yaitu meliputi : 

a) Biaya kepaniteraan dan biaya materai yang diperlukan untuk 

perkara tersebut; 

b) Biaya untuk para saksi, saksi ahli, penerjemah, dan biaya 

pengambilan sumpah yang diperlukan dalam perkara tersebut; 

c) Biaya yang diperlukan untuk melakukan pemeriksaan setempat 

dan tindakan-tindakan lain yang diperlukan pengadilan dalam 

perkara tersebut; 

d) Biaya pemanggilan, pemberitahuan dan lain-lain atas perintah 

pengadilan yang berkenaan dengan perkara tersebut. 

3) Tahap Pendaftaran Perkara 

Calon penggugat atau pemohon kemudian menghadap pada 

petugas Meja II dengan menyerahkan surat gugatan atau 
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permohonan dan SKUM yang telah dibayar lunas, kemudian petugas 

Meja II melakukan hal-hal sebagai berikut : 

a) Memberi nomor pada surat gugatan/permohonan sesuai dengan 

nomor yang diberikan oleh kasir. Sebagai tanda telah terdaftar 

maka petugas meja II membubuhkan paraf; 

b) Menyerahkan satu berkas surat gugatan atau permohonan yang 

telah terdaftar bersama SKUM kepada penggugat atau pemohon; 

c) Mencatat surat gugatan atau permohonan tersebut pada buku 

register induk perkara sesuai dengan jenis perkaranya; 

d) Menyerahkan kepada kepada wakil panitera untuk disampaikan 

kepada ketua Pengadilan Agama melalui panitera. 

4) Tahap Penetapan Majelis Hakim 

Ketua Pengadilan Agama dalam waktu selambat-lambatnya 7 

(tujuh) hari menunjuk majelis hakim untuk memeriksa dan 

mengadili perkara dalam sebuah Penetapan Majelis Hakim (PMH). 

Pasal 121 HIR jo Pasal 93 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 

Tentang Peradilan Agama menyatakan bahwa Ketua Pengadilan 

Agama menbagikan semua berkas perkara dan/atau surat-surat lain 

yang berhubungan dengan perkara yang diajukan kepada majelis 

hakim untuk diselesaikan. 

5) Tahap Penunjukan Panitera Sidang (PPS) 

Berdasarkan Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 

Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, untuk membantu 

majelis hakim dalam menyelesaikan perkara ditunjuk seorang atau 

lebih panitera sidang. Penunjukan panitera sidang dilakukan oleh 

panitera.  
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6) Tahap Penetapan Hari Sidang 

Hakim Ketua Majelis setelah menerima berkas perkara dari 

Ketua Pengadilan Agama, bersama-sama dengan hakim anggotanya 

mempelajari berkas perkara, kemudian hakim ketua majelis 

menetapkan hari, tanggal dan jam perkara tersebut akan disidangkan 

serta memerintahkan agar para pihak dipanggil untuk datang 

menghadap pada hari, tanggal dan jam persidangan yang telah 

ditetapkan. Perintah tersebut dilakukan dalam sebuah Penetapan Hari 

Sidang. 

7) Tahap Pemanggilan Para Pihak 

Berdasarkan perintah hakim ketua majelis didalam PHS 

(Penetapan Hari Sidang), juru sita atau juru sita pengganti 

melaksanakan pemanggilan kepada para pihak untuk hadir dalam 

persidangan pada hari, tanggal dan jam yang telah ditentukan. 

Berdasarkan Pasal 390 jo. Pasal 389 dan pasal 122 HIR, tata cara 

pemanggilan harus dilaksanakan secara resmi dan patut, yaitu : 

a) Dilaksanakan oleh juru sita atau juru sita pengganti yang sah. 

Juru sita atau juru sita pengganti tersebut hanya berwenang 

untuk melakukan tugasnya didalam wilayah hukum Pengadilan 

Agama yang bersangkutan; 

b) Dilaksanakan langsung kepada pribadi yang dipanggil di tempat 

tinggalnya; 

c) Jarak antara hari pemanggilan dengan hari persidangan harus 

memenuhi tenggang waktu yang patut, yaitu sekurang-

kurangnya 3 (tiga) hari kerja. 

c. Prosedur Pemeriksaan Perkara dalam Persidangan 
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Mekanisme pemeriksaan perkara perdata peradilan agama yang 

dilakukan di depan sidang pengadilan secara sistematik harus melalui 

beberapa tahapan sebagai berikut ini, yakni (Mukti Arto, 1996:81-83) : 

1) Melakukan Mediasi  

Pada sidang upaya perdamaian inisiatif perdamaian dapat timbul 

dari hakim, penggugat, tergugat atau pemohon atau termohon. Hakim 

harus secara aktif dan sungguh-sungguh untuk mendamaikan para 

pihak. Apabila upaya perdamaian tidak berhasil, maka sidang dapat 

dilanjutkan pada tahapan selanjutnya. Pada tiap tahapan pemeriksaan 

perkara, hakim pemeriksa perkara tetap berwenang untuk mendorong 

atau mengusahakan perdamaian hingga sebelum pengucapan putusan. 

Hal ini berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur 

Mediasi di Pengadilan. 

2) Pembacaan Surat Gugatan 

Pada tahap ini pihak penggugat atau pemohon berhak meneliti 

ulang apakah seluruh materi (dalil gugatan dan petitum) sudah benar 

dan lengkap. Hal-hal yang tercantum dalam surat gugat itulah yang 

menjadi acuan (obyek) pemeriksaan dan pemeriksaan tidak boleh 

keluar dari ruang lingkup yang termuat dalam surat gugatan. 

3) Jawaban Tergugat atau Termohon 

Pihak tergugat atau termohon diberi kesempatan untuk membela 

diri dan mengajukan segala kepentingannya terhadap penggugat atau 

pemohon melalui majelis hakim dalam persidangan. Cara pengajuan 

jawaban ini diatur dalam pasal 125 ayat (2), pasal 133, pasal 134, dan 

pasal 136 HIR. 

4) Replik dari Penggugat atau Pemohon. 
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Penggugat atau pemohon dapat menegaskan kembali 

gugatannya atau permohonanya yang disangkal oleh tergugat atau 

termohon dan juga mempertahankan diri atas serangan-serangan 

tergugat atau termohon. 

5) Duplik dari tergugat atau termohon.  

Tergugat atau termohon menjelaskan kembali jawabanya yang 

disangkal oleh penggugat. Replik dan duplik dapat diulang-ulang 

sehingga hakim memandang cukup atas replik dan duplik tersebut. 

6) Tahap Pembuktian. 

Penggugat atau pemohon mengajukan semua alat bukti yang 

mendukung dalil-dalil gugat. Demikian juga tergugat atau termohon 

mengajukan alat-alat bukti untuk mendukung jawabanya 

(sanggahanya). Masing-masing pihak berhak menilai alat bukti pihak 

lawan. Hal ini berdasarkan pasal 163 HIR, pasal 283 RBG atau pasal 

1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 

7) Tahap Kesimpulan. 

Masing-masing pihak baik penggugat atau pemohon maupun 

tergugat atau termohon mengajukan pendapat akhir tentang hasil 

pemeriksaan. 

8) Tahap Putusan. 

Hakim menyampaikan segala pendapatnya tentang perkara itu 

dan menyimpulkan dalam amar putusan, sebagai akhir persengketaan. 

Hal ini berdasarkan pasal 178 HIR, pasal 189 RBG dan pasal 19 

Undang-Undang Nomor 4  Tahun 2004 Tentang Kekuasaan 

Kehakiman. 
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3. Tinjauan Tentang Hibah 

 

a. Pengertian Hibah 

 

Kata hibah berasal dari bahasa Arab yang diambil dari kata 

“hubuurur riih” yang artinya perjalanan angin. Menurut bahasa hibah 

berarti memberikan kepada orang lain, baik berupa harta ataupun bukan. 

Sedangkan menurut istilah, hibah berarti akad yang pokok persoalannya 

pemberian harta milik seseorang kepada orang lain di waktu dia hidup, 

tanpa adanya imbalan (Sayyid Sabiq,1987:174). Menurut Ahmad Rofiq 

hibah adalah pemilikan sesuatu benda melalui transaksi (aqad) tanpa 

mengharap imbalan yang telah diketahui dengan jelas ketika pemberi 

masih hidup (Ahmad Rofiq,1997 : 466). Sedangkan dalam  rumusan 

Kompilasi Hukum Islam, hibah adalah pemberian suatu benda secara 

sukarela  dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih 

hidup untuk dimiliki (pasal 171 huruf (g) Instruksi Presiden Nomor 1 

Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam). 

 

b. Dasar Hukum Hibah 

 

Di dalam agama Islam seluruh tindakan manusia harus 

melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan Allah SWT, termasuk 

dalam hal hibah harus memperhatikan aturan-aturan hibah yang 

tercantum dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul. Berikut ini sumber-sumber 

hukum hibah dalam Islam secara umum sebagai berikut. 

1)   Al-Quran 

Ayat-ayat Al-Quran yang mengatur mengenai hibah, yaitu: 
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a) Surat Ali Imron ayat 92 yang artinya “Kalian sekali-kali tidak 
sampai kepada kebajikan yang sempurna sebelum kalian 
menafkahkan sebagian harta yang kalian cinta”. 

b) Surat Al Maidah ayat 2, yang artinya “Dan tolong-menolonglah 
kalian dalam kebajikan dan takwa”. 

c) Surat Al Baqarah ayat  177, yang artinya “Bukanlah 
menghadapkan wajah kalian kearah timur dan barat itu suatu 
kebajikan, akan tetapi sesunguhnya kebajikan itu ialah beriman 
kepada Alloh, hari Kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, 
nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada 
kerabatnya” . 

d) Surat Al Baqarah ayat 262, yang artinya “ orang-orang yang 
menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak 
mengiringi apa yang dinafkahkannya itu dengan menyebut-
nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti (perasaan si 
penerima), mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. 
Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) 
mereka bersedih hati”. 

 

2)   Al-Hadist 

Hadist-hadist Rasulullah mengenai hibah antara lain (Sayyid 

Sabiq, 1987:176) :  

a) Dari Ibnu Abbas, Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda 
: “ Perumpamaan orang-orang yang menyedekahkan suatu 
sadaqah, kemudian menarik kembali pemberiannya, adalah 
seumpama anjing yang muntah kemudian memakan muntah-
muntahnya” (riwayat Muslim). 

b) Dari al- Nu’man ibn Basyir berkata ayahnya datang 
bersamanya kepada Rasulullah SAW dan menyatakan : “aku 
telah memberi anakku ini seorang bocah yang ada padaku”. 
Rasulullah SAW bertanya : “apakah kepada seluruh anak-
anakmu, kamu memberinya seperti itu?.” Ia menjawab : 
“Tidak”. Rasulullah SAW bersabda lagi : “ Tariklah kembali 
darinya.” (Riwayat Muslim). 

 

c. Rukun dan Syarat Hibah 
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Hibah dapat dikatakan sah apabila memenuhi rukun-rukun hibah. 
Rukun hibah antara lain (Sayyid Sabiq, 1987:178) : 

1) Penghibah 

Penghibah adalah orang yang memberi hibah. Seorang 

penghiibah harus memenuhi syarat-syarat : 

a) Penghibah memiliki apa yang dihibahkan. Dengan demikian 

tidak sah memhibahkan barang milik orang lain; 

b) Penghibah bukan orang yang dibatasi haknya karena suatu 

alasan (merdeka); 

c) Penghibah adalah orang yang cakap bertindak menurut hukum 

(baligh dan berakal); 

d) Penghibah tidak dipaksa dalam memberikan hibah (merdeka). 

2) Penerima hibah 

Penerima hibah adalah orang yang menerima pemberian. 

Seorang yang menerima hibah atau pemberian harus memenuhi 

syarat-syarat : 

Bahwa penerima hibah haruslah orang yang benar-benar ada 

pada waktu hibah dilakukan. Adapun yang dimaksudkan dengan 

benar-benar ada ialah orang tersebut (penerima hibah) sudah lahir. 

Dan tidak dipersoalkan apakah dia anak-anak, kurang akal, dewasa. 

Dalam hal ini berarti setiap orang dapat menerima hibah, walau 

bagaimana pun kondisi fisik dan keadaan mentalnya. Dengan 

demikian memberi hibah kepada bayi yang masih ada dalam 

kandungan adalah tidak sah. Apabila orang yang diberi hibah itu ada 

pada waktu pemberian hibah, akan tetapi dia masih kecil atau gila, 

maka hibah tersebut diambil oleh walinya. 
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3) Barang yang dihibahkan 

Barang yang dihibahkan harus memenuhi syarat-syarat : 

a) Barang yang dihibahkan tersebut benar-benar ada;  

b) Barang yang dihibahkan  tersebut mempunyai nilai;  

c) Barang yang dihibahkan tersebut dapat dimiliki zatnya, 

diterima peredarannya dan pemilikannya dapat dialihkan;  

d) Barang yang dihibahkan tersebut dapat dipisahkan dan 

diserahkan kepada penerima hibah; 

e) Barang yang dihibahkan tersebut milik penghibah atau orang 

yang menghibahkan. 

4) Akad hibah (Ijab Kabul) 

Adapun mengenai ijab kabul yaitu adanya pernyataan, dalam 

hal ini dapat saja dalam bentuk lisan atau tulisan. Menurut beberapa 

ahli hukum Islam bahwa ijab tersebut haruslah diikuti dengan kabul, 

misalnya : si penghibah berkata : "Aku hibahkan rumah ini 

kepadamu", lantas si penerima hibah menjawab : "Aku terima 

hibahmu". Sedangkan Hanafi berpendapat ijab saja sudah cukup 

tanpa harus diikuti oleh kabul, dengan pernyataan lain hanya 

berbentuk pernyataan sepihak. 

 

d. Pembatalan Hibah 

 

Hibah dapat dikatakan sah apabila hibah tersebut telah memenuhi 

rukun dan syarat serta telah ada penyerahan dan penerimaan barang 

(Apsoro, 2006:http://www.rekompakjrf.org/2006/?act=isiartikel&id=13). 
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Akibat hukum dari adanya hibah yang telah sah tersebut adalah harta 

yang dihibahkan tersebut adalah menjadi milik penerima hibah. Namun 

ada kalanya harta yang telah dihibahkan tersebut diminta kembali oleh si 

pemberi hibah dengan berbagai alasan.   

Pembatalan hibah merupakan penarikan kembali atau meminta 

kembali atas sesuatu yang telah dihibahkan kepada orang lain. Pada 

dasarnya penarikan kembali atas sesuatu hibah adalah perbuatan yang 

diharamkan atau tidak diperbolehkan, kecuali hibah yang dilakukan atau 

diberikan orang tua kepada anaknya. Adapun yang menjadi dasar hukum 

ketentuan ini adalah hadist Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu 

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

Tidak halal bagi seorang lelaki untuk memberikan pemberian 
atau menghibahkan suatu hibah, kemudian dia mengambil kembali 
pemberiannya kecuali bial hibah itu hibah dari orang tua kepada 
anaknya. Perumpamaan bagi orang yang memberikan suatu 
pemberian kemudian dia rujuk di dalamnya (menarik kembali 
pemberiannya), maka dia itu bagaikan anjing yang makan, lalu 
setelah anjing itu kenyang ia muntah, kemudian ia memakan 
muntahannya kembali (Sayyid Sabiq, 1987:192).  

e. Pengaturan Hibah dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 
Tentang Kompilasi Hukum Islam 

 

Pengertian hibah menurut Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 

1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam yaitu dalam  Buku II tentang 

Hukum Kewarisan, Bab I Ketentuan Umum Pasal 171 huruf  (g) adalah 

pemberian suatu benda secara sukarela tanpa imbalan dari seseorang 

kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.  Dalam Kompilasi 

Hukum Islam, hibah diatur dalam Buku II tentang Hukum Kewarisan 

Bab VI Hibah Pasal 210 sampai dengan pasal 214, yaitu : 

1) Pasal 210  ayat (1) : “ orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 
21 tahun, berakal sehat tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau 
lembaga dihadapan dua orang saksi untuk dimiliki. 

2) Pasal 210 ayat (2) : “ harta benda yang dihibahkan harus 
merupakanhak dari penghibah.” 

3) Pasal 211 : “ hibah dari orang tua kepada anaknya dapat 
diperhitungkan sebagai warisan.” 

4) Pasal 212 : “ hibah tidak dapat ditarik kembali , kecuali hibah orang 
tua kepada anaknya.” 

5) Pasal 213 : “ hibah yang diberikan pada saat pemberi hibah dalam 
kedaan sakit yang dekat dengan kematian, maka harus mendapat 
persetujuan dari ahli warisnya.” 

6) Pasal 214 : “ warga Negara Indonesia yang berada di Negara asing 
dapat membuat surat hibah di hadapan konsulat atau Kedutaan 
Republik Indonesia stempat sepanjang isinya tidak bertentangan 
ketentuan pasal-pasal ini.” 

 

4. Tinjauan Tentang Anak Angkat 

 

a. Pengertian anak angkat  

 

Berdasarkan Pasal 171 huruf h Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 

1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, yang dimaksud dengan anak 

angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan hidupnya sehari-hari, biaya 

pendidikan dan sebagainya beralih tanggung  jawabnya dari orang tua 

asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan. 

Berdasarkan pengertian tersebut, status anak angkat timbul berdasarkan 

putusan pengadilan atas permohonan pengangkatan anak. 

Pengangkatan anak atau lebih dikenal dengan istilah adopsi adalah 

pengambilan (pengangkatan) anak orang lain secara sah menjadi anak 

sendiri (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1988:7). Sedangkan dalam 
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Islam, pengangkatan anak disebut dengan istilah tabanni yang berarti 

mengambil anak.  

Menurut Mahmud Syaltut dalam bukunya Andi Syamsu Alam dan 

M. Fauzan bahwa Tabanni dalam hukum Islam dibedakan antara tabanni 

yang dilarang (haram) dan tabanni yang dibolehkan (mubah) (Andi 

Syamsu Alam dan M. Fauzan, 2008:21). 

1) Tabanni yang dilarang atau haram, adalah pengangkatan anak 

yang memutuskan hubungan hukum biologis anak tersebut dengan 

orang tua kandungnya. Dengan kata lain pengangkatan anak yang 

menjadikan anak tersebut sebagai anak kandung, sehingga anak 

tersebut berhak memakai nama keturunan (nasab) orrang tua 

angkatnya dan saling mewarisi harta peninggalan serta hak-hak 

lainya sebagai akibat hukum antara anak angkat dan orang tua 

angkatnya itu.  

2) Tabanni yang dibolehkan atau mubah, adalah pengangkatan anak 

yang bertujuan untuk diasuh dan dididik dengan penuh perhatian dan 

kasih sayang. Pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan 

hukum dan biologis dengan orang tua kandungnya, sehingga anak 

angkat tersebut tidak berhak menjadi ahli waris dari orang tua 

angkatnya.  

 

b. Sumber Hukum Pengangkatan Anak 

1) Al Qur’an  

Surat al-Ahzab ayat 4 dan 5 yang artinya : 

Allah tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam 
rongganya, dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu dzihar 
itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu 
sebagai anak kandungmu. Yang demikian itu hanyalah perkataan 
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dimulut saja, dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia 
menunjukkan jalan yang lurus. Panggilah mereka (anak angkat itu) 
dengan memakai nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil 
pada sisi Allah dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak 
mereka, maka (panggilah mereka) sebagai saudara-saudaramu 
seagama dan maula-maulamu dan tidak ada dosa atasmu terhadap 
apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang 
disengaja oleh hakim. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi 
Maha Penyayang. 

 

2) Hadits Rasulullah SAW 

a) Dan dari Abu Dzar r. a. Bahwasannya ia mendengar 
Rasulullah SAW bersabda : “ Tidak seorang pun yang mengakui 
(membanggakan diri) kepada orang yang bukan bapak yang 
sebenarnya, sedangkan ia mengetahui benar bahwa orang itu 
bukan ayahnya, melainkan ia telah kufur. Dan barang siapa yang 
telah melakukan hal itu maka bukan dari golongan kami 
(kalangan kaum muslimin), dan hendaklah dia menyiapkan 
sendiri tempatnya dalam api neraka.” (H.R. Bukhori Muslim). 

b) Dari Abi Usman dari Sa’ad (bin Abi Waqqash) dan Abu 
Bakrah, keduanya masing-masing berkata : “ aku mendegarnya 
dengan kedua telingaku dan hatiku menjaganya, (bahwa) 
Muhammad SAW. berkata : “ Barangsiapa membanggakan diri 
kepada bukan ayah yang sebenarnya (bukan ayahnya), sedang ia 
mengetahui itu bukan ayahnya, maka haram baginya surga.” 
(H.R. Muslim). 

 

c. Akibat Hukum Pengangkatan Anak 

Para ulama fikih sepakat menyatakan bahwa hukum Islam 

melarang praktik pengangkatan anak yang memiliki implikasi yuridis 

yaitu pengangkatan anak yang menjadikan anak angkat menjadi anak 

kandung, anak angkat terputus hubungan hukum dengan orang tua 

kandungnya , anak angkat memiliki hak waris sama dengan hak waris 

anak kandung, dan orang tua angkat menjadi wali mutlak anak angkat. 

Hukum Islam hanya mengakui pengangkatan anak dalam pengertian 
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beralihnya kewajiban untuk memberikan nafkah sehari-hari, mendidik, 

memelihara, dan lain-lain, dalam konteks beribadah kepada Allah. 

Hukum Islam telah menggariskan bahwa hubungan hukum antara 

orang tua angkat dengan anak angkat terbatas sebagai hubungan antara 

orang tau asuh dengan anak asuh, dan sama sekali tidak menciptakan 

hubungan nasab. Menurut Rifyal Ka’bah, pengangkatan anak dalam 

konteks Islam disebut dengan anak asuh yang diperluas atau Hadlanah 

yang diperluas, karena dalam pengangkatan anak harus melalui proses 

penetapan Pengadilan Agama, sedangkan pengasuhan anak tidak 

memerlukan suatu proses penetapan Pengadilan Agama (Rifyal Ka’bah, 

2007:46). Dari ketentuan tersebut, pengangkatan anak menurut hukum 

Islam tidak membawa akibat hukum dalam hal hubungan darah, 

hubungan wali-mewali, dan hubungan waris-mewaris dengan orang tua 

angkat. Anak angkat tetap memakai nama dari bapak kandung dan tetap 

menjadi ahli waris dari orang tua kandung (M. Budiarto, 1991:22). 

Anak angkat merupakan seseorang yang bukan keturunan dari 

orang tua yang mengangkat, ia dipelihara dan diperlakukan sebagai anak 

dalam segi kecintaan, pemberi nafkah, pendidikan dan pelayanan dalam 

segala kebutuhan. Dengan sahnya pengangkatan anak, maka akan 

menimbulkan hak dan kewajiban, suatu pengangkatan anak juga 

menimbulkan akibat hukum bagi anak angkat. 

Pengangkatan anak menurut hukum Islam tidak membawa akibat 

hukum dalam hal hubungan darah, hubungan wali-mewali dan hubungan 

waris-mewaris dengan orang tua angkat. Anak angkat tetap memakai 

nama dari bapak kandungnya dan tetap menjadi ahli waris dari orang tua 

kandung. Pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah dengan 

orang tua asalnya, oleh karena itu anak tersebut tetap dinasabkan kepada 

orang tua kandungnya ( Andi Syamsu Alam dan H.M. Fauzan, 2008:43). 
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Hal tersebut dinyatakan dalam Al-Qur’an surat Al-Ahzab ayat (4) dan 

ayat (5) yang artinya : 

Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak  
kandungmu (sendiri).Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulut 
saja, dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan 
yang benar.Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan memakai 
nama bapak-bapak mereka ; itulah yang lebih adil di sisi Allah dan jika 
kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggillah mereka) 
sebagai saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu, dan tidak dosa 
atasmu terhadap apa yang disengaja oleh hatimu. Allah Maha 
Pengampun Lagi Maha Penyayang. 

 

Pengangkatan anak di dalam hukum Islam bukan merupakan 

pengangkatan anak sebagai anak kandung dalam segala hal. Orang tua 

angkat memberi perlakuan sebagai anak kandung sendiri dalam hal 

pemenuhan kebutuhan lahir maupun batin terhadap anak angkat. Hal 

tersebut bertitik tolak dari prinsip yaitu berkenaan dengan masalah nasab, 

karena ketentuan yang menghilangkan hak-hak ayah kandung dapat 

merombak ketentuan mengenai waris. Dalam hukum Islam menetapkan 

tentang  peraturan waris-mewaris yang ditentukan hanya kepada orang-

orang yang ada pertalian darah, keturunan dan perkawinan. Apabila 

dikatakan bahwa anak angkat tersebut sebagai anak sendiri yang 

sebenarnya yaitu yang lahir dari tetesan darah orang tua angkatnya. Jelas 

hal tersebut suatu pengingkaran yang nyata, baik terhadap Allah maupun 

terhadap manusia. 

Berdasarkan prinsip dasar tersebut, maka hukum Islam tidak 

melarang memberikan berbagai bentuk bantuan atau jaminan 

penghidupan oleh orang tua angkat terhadap anak angkatnya karena anak 

angkat bukan ahli waris dari orang tua angkat, antara lain berupa (Andi 

Syamsu Alam dan H.M. Fauzan, 2008:77) : 
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1) Pemberian hibah kepada anak angkat untuk bekal hidupnya 

di kemudian hari; 

2) Pemberian wasiat atau testamen kepada anak angkat dengan 

ketentuan tidak boleh melebihi sepertiga dari harta kekayaan orang 

tua angkat yang kelak akan diwariskan kepada ahli warisnya yang 

berhak. 

 Pengangkatan anak tidak menimbulkan hubungan wali-mewali, 

sehingga bagi anak angkat perempuan yang menjadi wali nikahnya 

adalah ayah kandungnya sendiri, sebagaimana diatur dalam penjelasan 

Pasal 19 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi 

Hukum Islam dan apabila ternyata ia tidak mempunyai wali nasab yang 

berhak atau wali nasabnya tidak memenuhi syarat atau berhalangan, 

maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Agama 

Republik Indonesia No. 2 Tahun 1987 Tentang Wali Hakim, nikahnya 

dapat dilangsungkan dengan wali hakim. 

  Tidak terputusnya hubungan nasab antara anak angkat dengan 

orang tua kandung, maka nama keluarga yang dipakai oleh anak angkat 

tersebut tetap nama ayah kandungnya sendiri. Anak angkat tidak boleh 

mempergunakan nama orang tua angkatnya secara langsunng sekedar 

sebagai tanda pengenal atau alamat. Anak angkat memang benar dan 

tidak dapat disangkal secara logika bahwa anak angkat bukanlah anak 

yang lahir dari orang tua angkatnya. Dengan demikian tidak ada 

hubungan pewarisan dan perkawinan antara anak angkat dan dengan 

orang yang mengangkatnya. Sehingga tidak ada larangan kawin antara 

anak angkat dengan keluarga angkat yang berdasar atas suatu tali 

kekeluargaan (Andi Syamsu Alam dan H.M. Fauzan, 2008:50).  

 Hubungan yang ada menyangkut masalah hak maupun kewajiban 

antara anak angkat dan orang tua angkat hanyalah timbul dalam 

kaitannya dengan aspek kemanusiaan. Adapun hak dan kewajiban kedua 
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belah pihak tersebut antara lain meliputi (Andi Syamsu Alam dan H.M. 

Fauzan, 2008: 218) : 

1) Orang tua angkat wajib memberi semua kebutuhan anak angkatnya 

menurut kemampuannya, baik kebutuhan imateriil maupun materiil 

sebagaimana halnya terhadap anak kandung. Hal tersebut adalah 

sudah semestinya karena dengan pengangkatan anak tersebut berarti 

tanggung jawab orang tua kandung terhadap anaknya telah beralih 

kepada orang tua angkatnya; 

2) Sebagai orang tua angkat, maka berhak menjadi orang tua pengganti 

untuk mengasuh, membimbing dan mendidik serta mengurus segala 

kepentingan anak angkatnya dan mewakilinya di dalam maupun di 

luar pengadilan; 

3) Anak angkat wajib menerima bimbingan dan nasehat dari orang tua 

angkat, oleh karena anak angkat sudah seharusnya memandang 

orang tua angkatnya sebagai orang tua kandung sendiri; 

4) Anak angkat wajib memelihara orang tua angkatnya dan 

bertanggung jawab kepada keluarga orang tua angkatnya, apabila 

orang tua angkatnya tersebut sudah lanjut usia dan tidak mampu 

mencari nafkah sendiri; 

5) Anak angkat memikul hak dan menyelenggarakan segala sesuatu 

yang berhubungan dengan kematian orang tua angkatnya, hal ini 

merupakan suatu keharusan, karena semenjak pengangkatan anak 

tersebut anak wajib memperlakukan orang tua angkatnya 

sebagaimana terhadap orang tua kandungnya sendiri. 

  Mengenai kewajiban orang tua angkat tersebut, zakaria Ahmat Al 

barry berpendapat : 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



Islam menetapkan pula tugas bapak yang memungutnya (mengangkat) 
itu untuk memelihara dan mendidiknya serta mengajarkan suatu 
ketrampialan atau kepandaian yang kalau bermanfaat baginya dan bagi 
masyarakat, atau memasukkan anak itu ke sekolah untuk 
memperkembangkan bakat dari kecerdasannya, sehingga ia kelak 
menjadi anggota yang aktif dalam membangun masyarakat dan supaya ia 
tidak akan menjadi pengemis yang menjadi beban masyarakat, 
mengulurkan tangannya ke sana ke mari, minta-minta dan minta tolong 
(Muderis Zaini, 1991:71). 

 

 

 

B. Kerangka Pemikiran 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bagan 2. Kerangka Berpikir 
 
 
 

Anak Angkat 

Orang Tua Angkat 

Pasal 212  
Kompilasi Hukum 
Islam 

Pertimbangan 
Hakim Putusan Hakim 

Gugatan 

Sengketa 

Implikasi Yuridis 

Pasal 1682 
KUH perdata 

Pasal 35 
UU Nomor 1 Tahun 

1974 

HIBAH 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



Keterangan : 

Agama Islam menganjurkan kepada umatnya untuk saling tolong 

menolong dalam hal kebaikan. Salah satu wujud tolong menolong dalam agama 

Islam adalah dengan pengangkatan anak yang bertujuan untuk memelihara dan 

mendidik selayaknya anak kandung. Namun kedudukan anak angkat tidaklah 

sama dengan anak kandung, temasuk dalam hal warisan.  Oleh sebab itu, orang 

tua angkat memberikan atau menghibahkan sebagian harta kekayannya kepada 

anak angkatnya karena dikhawatirkan anak angkatnya tidak mendapatkan warisan 

jika kelak orang tua angkatnya meninggal dunia. Hibah sendiri diatur dalam Pasal 

212 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, 

Pasal 1682 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan Pasal 35 Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. 

 Pelaksanaan hibah dari orang tua angkat kepada anak angkat dapat 

memunculkan sengketa. Sengketa tersebut muncul karena orang tua angkat selaku 

pemberi hibah  bermaksud menarik kembali atau membatalkan pemberian 

hibahnya terhadap anak angkatnya selaku penerima hibah. Dengan adanya 

sengketa tersebut, orang tua angkat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama 

yang kemudian majelis hakim menjatuhkan  putusan atas gugatan pembatalan 

hibah tersebut. Dalam menjatuhkan putusan, majelis hakim tentu mempunyai 

pertimbangan-pertimbangan hukum. Dari putusan hakim tersebut akan muncul 

implikasi yuridis. 
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BAB III 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

Bab III merupakan inti dari penulisan hukum yang  berisi hasil penelitian 

yang dilaksanakan penulis di Pengadilan Agama Pamekasan beserta 

pembahasannya, yaitu hasil penelitian terhadap Putusan Nomor 

149/Pdt.G/2008/PA.Pmk mengenai pembatalan hibah, dimana kasus tersebut telah 

selesai diperiksa Pengadilan Agama Pamekasan. Maka pembahasan yang 

menyangkut pembatalan hibah hanya di dalam putusan tersebut, yaitu mengenai 

dasar petimbangan hakim di dalam memutus perkara tersebut serta  implikasi 

yuridis dari putusan hakim tersebut. Pembahasan tersebut berdasarkan atas 

penelitian yang dilaksanakan penulis melalui wawancara dengan Hakim Ketua 

Majelis dan panitera yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut serta dengan 

mempelajari putusan Nomor 149/Pdt.G/2008/PA.Pmk. 

A. Hasil Penelitian 

1. Nomor Perkara : 149/ Pdt.G/2008/PA.Pmk 

2. Penggugat : BH, Umur 65 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mantan 

Bupati Sampang, bertempat tinggal di Kelurahan Sumbersari RT/RW 

003/003, Kecamatan Batu, Kodya Malang. Dalam hal ini diwakili oleh 

kuasanya AR, Advokat pada Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum 

(LKBH) Angkatan 45yang berkantor di Jl. Jokotole No. 23 Pamekasan, sesuai 

Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 Maret 2008. 

3. Tergugat  : 

a. CMH, Umur 35 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat 

tinggal di Jl. Raya Panglegur, Gang Malang Teter, Pamekasan, 

selanjutnya disebut TERGUGAT I. 

b. AH, Umur 38 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Guru SD (PNS), bertempat 

tinggal di Jl. Jokotole VIII/125C Pamekasan. Dalam hal ini diwakili oleh 
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kuasanya MJ, Advokad/Konsultan Hukum pada Kantor Penegak Hukum 

Dirgahayu yang beralamat di Jl. Raya Sumenep, Dhusun Bhulung, Desa 

Buddagan, kecamatan Pademawu, Pamekasan sesuai dengan Surat Kuasa 

Khusus tertanggal 9 April 2008, selanjutnya disebut TERGUGAT II. 

c. KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) 

KABUPATEN PAMEKASAN, Jl. Jokotole VI/25B Pamekasan, dalam 

hal ini diwakili oleh : 

1) MS. 

2) TS 

3) IH 

Ketiganya adalah Pegawai Negeri sipil (PNS) pada Kantor Badan 

Pertanahan Nasional (BPN) Pamekasan, selanjutnya disebut TURUT 

TERGUGAT. 

4. Duduk Perkara : 

CMH merupakan angkat BH yang dipelihara, dibesarkan dan 

disekolahkan  sejak CMH berumur 4 tahun sampai CMH menikah dengan 

AH pada tanggal 9 Mei 1996 dan dikaruniai 2 orang anak, namun pada 

tanggal 17 April 2006 CMH dan AH bercerai berdasarkan Putusan 

Pengadilan Agama Pamekasan. Dalam masa perkawinan CMH dan AH 

tersebut, BH menghibahkan uang tunai 300 (tiga ratus) juta rupiah, dengan 

syarat agar uang tersebut digunakan untuk membeli atau membangun rumah 

atau tempat usaha dengan ketentuan rumah atau tempat usaha tersebut 

menjadi milik CMH selamanya. Hibah tersebut diterima baik oleh CMH yang 

dicatat dalam surat hibah yang ditandatangani BH dan CMH. Kemudian oleh 

CMH uang tersebut dibelikan tanah dan bangunan yang terletak di desa 

Pangglegur Pamekasan dengan luas 445. Namun setelah perceraian CMH 

dengan AH, BH baru mengetahui bahwa Sertifikat Hak milik tanah dan 

bangunan yang dibeli dari uang hibah tersebut atas nama AH. Hal inilah yang 

meyebabkan BH untuk membatalkan atau menarik kembali hibah yang telah 
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diberikan kepada CMH dengan menagajukan gugatan ke Pengadilan Agama 

Pamekasan.  

5. Gugatan : 

Penggugat lewat kuasanya telah mengajukan gugatan dengan surat 

tanggal 6 Maret 2008 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama 

Pamekasan dibawah register Nomor149/Pdt.G/2008/PA.Pmk yang 

mengemukakan hal-hal sebagai berikut : 

a. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat I  adalah Bapak dengan Anak 

Angkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf g dan Pasal 171 

huruf h Kompilasi hukum Islam; 

b. Bahwa prosesi pengangkatan anak tidak dilakukan secara resmi melalui 

adopsi, sebagaimana dikehendaki dalam Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata, karena hal itu akan memutuskan hubungan anak angkat dengan 

orang tua kandungnya, hal itu terlarang (haram) bagi seorang muslim; 

c. Bahwa ayah kandung Tergugat I adalah SMH  yang gugur pada tahun 

1976 dalam perang Timor Timur, saat itu Tergugat I berumur 4 tahun, 

sejak itulah Tergugat I dipelihara, dibesarkan, disekolahkan oleh 

Penggugat sampai Tergugat I menikah; 

d. Bahwa pada tanggal 9 Mei 1996, Tergugat I menikah dengan Tergugat II, 

sejak saat itu keduanya hidup bersama sebagai suami istri, dikaruniai 2 

orang anak sampai akhirnya mereka bercerai pada tanggal 17 April 2006, 

berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Pamekasan; 

e. Bahwa pada tanggal 29 Desember 1998 atau sekitar 1,5 tahun setelah 

perkawinan, Penggugat memberi hibah kepada Tergugat I pribadi berupa 

uang tunai 300 juta rupiah, agar dengan uang tersebut Tergugat I dapat 

membeli atau membangun rumah tempat tinggalnya atau tempat 

usahanya, dengan ketentuan agar rumah atau tempat usaha tersebut tetap 

menjadi milik Tergugat I untuk selamanya, dan tidak menjadi harta 

bersama sebagai suami istri, untuk menghindari hal-hal yang tidak 
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diinginkan yang mungkin akan terjadi di kemudian hari, persyaratan 

mana saat itu disetujui, diikuti dan diterima baik oleh Tergugat I; 

f. Bahwa hibah uang tunai tersebut, oleh Tergugat I diwujudkan dalam 

bentuk tanah dan bangunan (rumah bertingkat 3), luas 445 m2, SHM 

nomor 429 yang terletak di Desa Panglegur, Kecamatan Pamekasan 

dengan batas-batas sebagai berikut : 

§ Sebelah Barat berbatasan dengan tanah PJKA; 

§ Sebelah Timur berbatasan dengan AF; 

§ Sebelah Utara berbatasan dengan MT; 

§ Sebelah Selatan berbatasan dengan AR; 

Selanjutnya disebut sebagai objek sengketa; 

g. Bahwa setelah setahun terjadi perceraian, baru Penggugat ketahui ternyata 

tanah dan bangunan tersebut diatasnamakan Tergugat II dalam sertifikat, 

sehingga patut diduga oleh Tergugat II akan diakui sebagai miliknya atau 

setidak-tidaknya dipandang sebagai harta bersama sebagaimana diatur 

dalam Pasal 35 dan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. 

Pasal 119 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; 

h. Bahwa sebagai anak angkat, berdasarkan Pasal 209 Kompilasi Hukum 

Islam (wasiat wajibah), Tergugat I masih akan memperoleh maksimal 1/3 

harta warisan Penggugat kelak setelah warisan terluang, sedangkan 

Penggugat juga mempunyai anak kandung, maka bagian Tergugat I  lebih 

banyak dari anak-anak yang lain, maka Penggugat bermaksud untuk 

membatalkan atau mencabut kembali hibahnya, karena ternyata Tergugat 

I telah melanggar ketentuan dari syarat hibah tanggal 29 Desember 1998; 

i. Bahwa berdasarkan Pasal 1688 KUHPerdata, Pasal 212 Kompilasi Hukum 

Islam, Hibah dapat dibatalkan atau dicabut, apabila syarat hibah tidak 

dipenuhi; 
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j. Bahwa Badan Pertanahan Nasional ikut digugat atas perkara ini, karena ia 

telah menerbitkan sertifikat dengan atas hak yang cacat, seakan-akan 

Tergugat II adalah pembeli dan pemilik objek sengketa, padahal itu 

adalah rekayasa menyalahgunakan kewenangan sebagai suami (saat itu), 

dan karena itu patut untuk dibatalkan atau setidak-tidaknya ditetapkan 

tidak mengikat dan tidak mempunyai kekuatan hukum; 

k. Bahwa untuk menjamin terpeliharanya hak-hak yang kelak akan diperoleh 

oleh Penggugat, dan adanya kekhawatiran yang sangat beralasan selama 

proses pemeriksaan ini berlangsung, sampai putusan Hakim berkekuatan 

hukum tetap, para Tergugat akan memindahtangankan objek sengketa 

pada pihak lain, mungkin dengan menjual, menggadai, menukar dan atau 

mengadakan transaksi lainnya, mohon agar objek sengketa diletakkan 

dalam sita jaminan (Conservatoir Beslag); 

l. Bahwa perkara yang intinya sama, pernah diajukan di Pengadilan Negeri 

Pamekasan (Reg. No: 10/pdt.G/2007/PN.Pmk, tanggal 7 Desember 

2007), setelah persidangan I melalui nasehat Majelis Hakim, kami 

simpulkan bahwa berdasarkan Pasal 49 dan Pasal 50 UU No. 7 tahun 

1989 Jo. Pasal 49 dan Pasal 50 UU No. 3 tahun 2006 Jo. Pasal 210-214 

Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini masuk dalam Kompetensi 

Absolut dari Pengadilan Agama Pamekasan. 

Bahwa berdasarkan hal-hal seperti diuraikan tersebut diatas, Penggugat 

mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pamekasan dan atau Ketua Majelis 

yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan putusannya 

sebagai berikut : 

PRIMAIR 

1) Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya; 

2) Meletakkan Sita Jaminan atau objek sengketa sebelum putusan 

akhir dan menyatakan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) tersebut 

sah dan berharga; 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



3) Menetapkan bahwa hibah Penggugat pada Tergugat I tanggal 29 

Desember 1998 tersebut di atas BATAL; 

4) Menetapkan bahwa objek sengketa adalah seluruhnya berasal dari 

hibah tersebut pada dictum 3 dan sepenuhnya menjadi hak / milik 

Penggugat; 

5) Menetapkan bahwa SHM No: 429 yang diterbitkan oleh Turut 

Tergugat BATAL DEMI HUKUM atau setidak-tidaknya tidak 

mengikat dan tidak mempunyai kekuatan hukum; 

6) Memerintahkan para Tergugat untuk menyerahkan objek sengketa 

pada Penggugat dalam keadaan tanpa ikatan suatu apapun juga 

dengan pihak lain, bila perlu dengan bantuan alat-alat Negara; 

7) Menghukum para Tergugat untuk membayar semua biaya yang 

timbul atas perkara ini; 

SUBSIDAIR 

Dalam hal Majelis Hakim berpendapat lain, mohon perkara ini 

diputus sesuai dengan hukum yang berlaku dengan seadil-adilnya. 

6. Tentang hukumnya 

 DALAM POKOK PERKARA 

Terhadap gugatan Penggugat dan memperhatikan dengan seksama 

jawaban para pihak dan juga surat bukti yang ada, maka majelis hakim 

menemukan fakta yang pada pokoknya sebagai berikut : 

1) Bahwa surat hibah antara Penggugat dengan Tergugat I tanggal 29 

Desember 1998, adalah surat hibah di bawah tangan; kekuatan 

pembuktianya sebagai hibah sah selama diakui oleh Pemberi dan 

Penerima. Tetapi tidak bisa mengikat pihak ke-3; 

2) Bahwa hibah dengan persyaratan tertentu hanya dikenal dalam 

KUH Perdata Pasal 1666- 1693; dan menurut Pasal 1682 syarat 
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mutlak ( Conditio Sine Kuanon ) hibah adalah autentik dengan 

suatu akta notaris yang aslinya disimpan oleh notaries; 

3) Bahwa hibah sesuai surat hibah P. Antara Penggugat dengan 

Tergugat I sah menjadi hibah berdasarkan ketentuan Pasal 210 

Kompilasi Hukum Islam (KHI); hibah yang dimaksud tidak dapat 

ditarik kembali, kecuali hibah orang tua pada anak:; 

4) Bahwa yang dimaksud orang tua dengan anak dalam Pasal 212 

Kompilasi Hukum Islam (KHI) di atas adalah orang tua dan anak 

kandung , bukan anak angkat;  

5) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 UU No, 1 tahun 1974 di 

atas dan bukti yang sekarang ada, objek sengketa adalah Harta 

Bersama, penyelesaian harta bersama menjadi Genus (pokok) 

sedangkan pengecualianya yaitu Hibah, Warisan atau Hadiah 

menjadi Spesies (cabang);     

6) Bahwa menurut hokum penyelesaian hal yang bersifat Spesies 

(cabang) tiadak dapat diselesaikan tanpa Genus (pokok)-nya; 

7) Bahwa tentang kepada siapa yang boleh atau tidak boleh dilakukan 

hibah, menurut hukum seseorang yang sudah berusia 21tahun, 

berakal sehat dan tanpa ada paksaan sah menghibahkan maksimal 

1/3 dari harta bendanya kepada siapapun yang ia kehendaki; 

8) Bahwa hibah antara Penggugat dan Tergugat I; berupa uang tunai  

300 Juta rupiah dengan obyek sengketa sekarang, berupa tanah dan 

bangunan permanen 3 lantai menimbulkan implikasi hukum 

sebagai berikut: 

a) Bahwa benarkah tanah dengan bangunan (objek sengketa) 

tersebut sebagian atau seluruhnya dari hibah; 

b) Bahwa objek sengketa secara faktual tercatat atas nama 

Tergugat II ; dan dibeli atau dibangun dalam massa 

perkawinan antara Tergugat I dan Tergugat II; yang menurut 
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Pasal 35 UU Nomor; 1tahun 1974 adalah disebut Harta 

Bersama; 

c) Bahwa Pasal 35 Nomor 1 tahun 1974 mengenai terpisahnya 

harta bersama yang berasl dari warisan, hibah atau hadiah; tapi 

dalam hal ini harus dibuktikan ketika ada sengketa tentang 

pembagian harta bersama; 

7. Amar Putusan 

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan 

segala ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan masalah ini; 

MENGADILI  

1) Menolak Gugatan Penggugat; 

2) Membebankan kepada Penggugat umtuk membayar biaya perkara 

ini sebesar Rp. 854.000,- ( delapan ratus lima puluh empat ribu 

rupiah). 

 

B. Pembahasan 

1. Dasar hukum pertimbangan hakim Pengadilan Agama 

Pamekasan dalam memutus perkara nomor 149/Pdt.G/2008/PA.Pmk 

tentang pembatalan hibah terhadap anak angkat. 

Hakim Pengadilan Agama mempunyai tugas pokok untuk menerima, 

memeriksa serta menyelesaikan perkara dengan melakukan persidangaan. 

Penyelesaian perkara tersebut tercapai dengan adanya putusan dari hakim. 

Dalam membuat putusan, hakim harus bersumber dari hasil pemeriksaan 

dalam persidangan yang dicatat secara lengkap dalam Berita Acara 

Persidangan (BAP). Putusan harus memuat tentang pertimbangan hukum 

yang menggambarkan pokok pikiran hakim dalam mengkualifisir fakta-fakta 

yang telah terbukti dalam persidangan serta menemukan hukumnya bagi 

peristiwa tersebut. Disini hakim harus merumuskan secara rinci, kronologis, 
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dan hubungan satu sama lain dengan didasarkan pada hukum atau peraturan 

perundang-undangan yang secara tegas disebutkan hakim. 

 Penulisan hukum ini merupakan hasil penelitian yang dilakukan penulis 

di Pengadilan Agama Pamekasan dengan melakukan wawancara dan juga 

dengan menelaah putusan Nomor 149/Pdt.G/2008/PA.Pmk tentang 

pembatalan hibah terhadap anak angkat. Penulis melakukan wawancara 

dengan hakim ketua majelis yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut 

yaitu Ilham Abdullah dan juga dengan panitera pengganti M. Syaifudin pada 

hari Kamis tanggal 6 Agustus 2009 di Pengadilan Agama Pamekasan.   

 Sebelum membahas lebih  lanjut tentang pertimbangan hakim dalam 

memutus perkara nomor 149/Pdt.G/2008/PA.Pmk, maka terlebih dahulu 

dijelaskan mengenai pertimbangan hakim yang didalam putusan hal tersebut 

tercantum dalam pertimbangan hukum. Pertimbangan hukum merupakan 

salah satu bagian dari isi putusan yang harus ada dalam suatu putusan. Hal ini 

sesuai dengan Pasal 178, 182, 183, 184 dan 185 HIR serta Pasal 194, 195 dan 

198 RBg, dimana suatu putusan hakim terdiri dari 6 (enam) bagian, yaitu : 

a. Kepala putusan; 

b. Identitas para pihak; 

c. Duduknya perkara; 

d. Tentang pertimbangan hukum; 

e. Amar Putusan (Dictum); 

f. Bagian penutup. 

 Berdasarkan uraian tersebut pertimbangan hakim merupakan bagian yang 

terpenting dalam suatu putusan. Pertimbangan hakim yang di dalam putusan 

tertuang dalam pertimbangan hukum atau tentang hukumnya yang memuat 

alasan dan dasar putusan tersebut dan juga memuat pula Pasal tertentu dari 

peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak 

tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. Hal ini sesuai Pasal 25  ayat 
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(1) Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. 

Dalam pertimbangan hukum ini hakim akan mempertimbangkan dalil 

gugatan mengenai hal-hal yang diakui dan yang dibantah oleh para pihak.  

Pertimbangan hukum memuat hal-hal yang menjadi pokok persoalan, 

analisis yuridis tentang segala fakta yang terjadi dalam persidangan 

mengenai alat bukti dan penerapan ketentuan hukum pada peristiwa yang 

telah dikemukakan para pihak atau dengan kata lain yaitu pertimbangan 

hukum yang dapat diterapkan dalam kasus tersebut. Alasan pertimbangan 

hukum tersebut harus dimuat atau disusun secara logis(objektif), sistematis 

dan saling berhubungan. Semua bagian tuntutan atau petitum harus 

dipertimbangkan satu demi satu dengan sehingga hakim dapat menarik 

kesimpulan tentang terbukti atau tidaknya gugatan tersebut. Disinilah tugas 

pokok hakim untuk mengkonstatir segala peristiwa yang terjadi dalam 

persidangan. Harus dimuat juga dasar dan alasan dari pada putusan tersebut, 

Pasal-Pasal serta hukum tidak tertulis dalam pokok perkara dan mewajibkan 

kepada hakim karena jabatannya melengkapi semua alasan hukum yang tidak 

dikemukakan oleh para pihak. Hakim dilarang menjatuhkan putusan atas 

perkara yang tidak dituntut atau meluluskan lebih dari pada apa yang 

dituntut. Hal ini diatur dalam Pasal 178 ayat (1) dan Pasal 184 HIR, Pasal 

189 ayat (1) RBg serta Pasal 25 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 

Tentang Kekuasaan Kehakiman. 

Berdasarkan uraian tersebut, menurut penulis putusan nomor 

149/Pdt.G/2008/PA.Pmk memenuhi mengenai susunan dan isi putusan, 

dimana putusan tersebut terdiri dari : 

a. Kepala putusan, yaitu bagian paling atas dari putusan yang 

bertuliskan “PUTUSAN” kemudian dibawahnya nomor perkara yaitu 

Nomor 149/Pdt.G/2008/PA.Pmk, lalu dilanjutkan dengan kalimat 

“Bismillahirrahmanirrahim” diikuti dengan “Demi Keadilan Berdasarkan 

Ketuhanan Yang Maha Esa.”; 
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b. Identitas para pihak, yaitu bagian yang memuat identitas 

Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat dan juga nama 

kuasanya yang meliputi nama, umur, agama, pekerjaan, dan alamat; 

c. Duduknya perkara, yaitu bagian yang memuat dalil-dalil gugatan 

Penggugat, jawaban dari Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat, 

replik Penggugat, duplik Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat, 

alat-alat bukti yang dijukan oleh Penggugat yaitu berupa bukti surat 

hibah dan alat bukti yang diajukan Tergugat II berupa surat bukti Foto 

Copy KTP, dan juga memuat kesimpulan para pihak tersebut; 

d. Tentang pertimbangan hukum, yaitu memuat mengenai 

pertimbangan hakim sebagai dasar dalam memutus perkara nomor 

149/Pdt.G/2008/PA.PMk yang merupakan analisis yuridis tentang segala 

fakta yang terjadi dalam persidangan, yang diteliti oleh penulis dalam 

penulisan hukum ini; 

e. Amar Putusan (Dictum), yaitu bagian yang diawali dengan kata 

“MENGADILI”. Dalam putusan ini amar putusan hakim menolak 

gugatan Penggugat dan membebankan Penggugat untuk membayar biaya 

perkara; 

f. Bagian penutup, yaitu bagian akhir dari putusan Nomor 

149/Pdt.G/2008/PA.Pmk yang memuat kapan  putusan tersebut 

dijatuhkan yaitu pada hari Rabu tanggal 5 Nopember 2008 atau tanggal 7 

Dzulqo’dah 1429 Hijriyah oleh Ilham Abdullah selaku ketua majelis, 

Moh.Khazin dan H. Basyirun selaku hakim anggota dan M. Syaefudin 

selaku panitera pengganti. Dalam bagian ini juga disebutkan bahwa 

putusan tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum dan 

dihadidiri oleh Kuasa Penggugat, Tergugat I, tanpa hadirnya Tergugat 

II/kuasanya dan Turut Tergugat/kuasanya. Pada bagian akhir memuat 

tanda tangan majelis hakim beserta Panitera Pengganti dan rincian biaya 

perkara yang timbul dalam perkara tersebut. 
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Pertimbangan hakim dalam putusan nomor 149/Pdt.G/2008/Pa.Pmk 

dimuat dalam bagian  Tentang Hukumnya dimana pertimbangan hakim 

tersebut terdiri dari 2 (dua) bagian yaitu DALAM EKSEPSI dan DALAM 

POKOK PERKARA. Namun dalam penulisan ini, penulis lebih menekankan 

pembahasan hanya terhadap pertimbangan hakim DALAM POKOK 

PERKARA. 

Pertimbangan hakim yang termuat dalam bagian Tentang Hukumnya 

dalam Putusan Nomor 149/Pdt.G/2008/PA.Pmk didasarkan pada dalil 

Penggugat yaitu adanya hibah tanggal 29 Desember 1998 antara Penggugat 

dengan Tergugat I berupa uang tunai 300 juta rupiah, hibah mana dilakukan 

dengan persyaratan tertentu sebagaimana disebutkan dalam surat hibah 

tersebut, yang kemudian diketahui bahwa Tergugat I melanggar persyaratan-

persyaratan tersebut sehingga hibah jatuh ke tangan Tergugat II dan sudah 

dalam bentuk tanah dan bangunan permanen diatasnya, dan dalam bukti 

kepemilikan tercatat atas nama Tergugat II. Dikhawatirkan dengan terjadinya 

perceraian antara Tergugat I dengan Tergugat II, maka Tergugat II akan 

mengaku objek sengketa tersebut sebagai miliknya pribadi atau setidak-

tidaknya memandangnya sebagai harta bersama, halmana pada umumnya 

dibantah oleh Tergugat II dan Turut Tergugat. 

Berdasarkan dan memperhatikan keterangan para pihak dalam 

persidangan dan juga surat bukti yang ada, majelis hakim memutuskan 

menolak gugatan Penggugat dan membebankan biaya perkara kepada 

Penggugat dengan pertimbangan-pertimbangan: 

a. Bahwa surat hibah antara Penggugat dan Tergugat I tanggal 29 Desember 

1998 adalah surat hibah di bawah tangan, kekuatan pembuktiannya 

sebagai hibah sah selama diakui oleh Pemberi hibah dan penerima hibah. 

Tetapi tidak bisa mengikat pihak ketiga; 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Hakim Ketua Majelis, Ilham 

Abdullah pertimbangan hakim tersebut berdasarkan bukti surat yang 

diajukan oleh Penggugat yaitu surat hibah yang ditandatangani oleh 
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Penggugat sebagai pemberi hibah dan Tergugat I sebagai penerima 

hibah. Surat hibah tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sah 

dan mengikat karena diakui oleh kedua belah pihak yaitu Penggugat dan 

Tergugat I, namun akta tersebut tidak mengikat pihak lain selain pihak 

yang menandatangani surat hibah tersebut; 

b. Bahwa hibah dengan persyaratan tertentu hanya dikenal dalam KUH 

Perdata Pasal 1666-1693, dan menurut Pasal 1682 syarat mutlak hibah 

adalah autentik dengan suatu akta notaris yang aslinya disimpan oleh 

notaries; 

Menurut Hakim Ketua Majelis yang diwawancarai oleh penulis 

bahwa pertimbangan ini didasarkan pada Pasal 1682 Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa “tiada suatu hibah, 

kecuali yang disebutkan dalam Pasal 1687 dapat atas ancaman batal 

dilakukan selain dengan suatu akta notaris, yang aslinya disimpan oleh 

notaris itu.”  Berdasarkan Pasal tersebut, surat hibah antara Penggugat 

dan Tergugat I tidaklah sah, karena surat hibah tersebut dilakukan dengan 

persyaratan tertentu yaitu agar uang 300 juta rupiah yang dihibahkan 

kepada Tergugat I agar dipergunakan untuk membeli atau membangun 

rumah tempat tinggalnya atau tempat usahanya, dengan ketentuan agar 

rumah atau tempat usaha tersebut tetap menjadi milik Tergugat I untuk 

selamanya dan tidak menjadi harta bersama sebagai suami istri dengan 

Tergugat II tidak dibuat dengan akta autentik yang dibuat di depan 

notaries, melainkan hanya dibuat surat dibawah tangan yang 

ditandangani antara Penggugat dengan Tergugat I; 

 

c. Bahwa hibah sesuai surat hibah antara Penggugat dengan Tergugat I sah 

menjadi hibah berdasarkan ketentuan Pasal 210 Kompilasi Hukum Islam 

(KHI), tetapi dalam Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam (KHI) hibah yang 

dimaksud tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua pada anak. 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



Menurut hasil wawancara dengan  Hakim Ketua Majelis, menurut 

Pasal 210 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi 

Hukum Islam yang dalam ayat (1) menyatakan 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 dihadapan dua orang saksi untuk 

dimiliki” dan juga ayat (2) yang menyatakan bahwa “harta benda yang 

dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah”, maka  dapat 

disimpulkan hibah tersebut adalah sah. Hal ini karena hibah tersebut 

dilakukan oleh Penggugat sebagai penghibah yang telah berumur lebih 

dari 21 tahun, dalam kedaan sehat dan tanpa suatu paksaan telah 

memberikan hibah berupa uang 300 juta rupiah kepada Tergugat I. 

Namun di dalam Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam, hibah tersebut tidak 

dapat dibatalkan atau ditarik kembali, kecuali jika dari orang tua pada 

anaknya; 

 

d. Bahwa yang dimaksud orang tua dengan anak dalam Pasal 212 Kompilasi 

Hukum Islam (KHI) diatas adalah orang tua dengan anak kandung, bukan 

anak angkat; 

Menurut Ilham Abdullah, maksud dalam Pasal 212 Instruksi 

Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam yang 

menyatakan bahwa “hibah tidak dapat ditarik kembali , kecuali hibah 

orang tua kepada anaknya.” Yang dimaksud dalam Pasal ini, hibah yang 

dapat ditarik adalah hibah dari orang tua kepada anak kandungnya, 

sedangkan hibah dari Penggugat Kepada Tergugat I adalah hibah kepada 

anak angkatnya, sehingga hibah tersebut tidak dapat dibatalkan atau 

ditarik kembali; 

e. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

1974 tentang Perkawinan dan bukti yang ada, objek sengketa adalah 

harta bersama. Penyelesaian harta bersama menjadi Genus (pokok) 
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sedangkan pengecualiannya yaitu hibah, warisan atau hadiah menjadi 

spesies (cabang); 

Menurut Ilham Abdullah berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang 

nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ayat (1) menyatakan bahwa 

‘harta benda yang diperolah selama perkawinan menjadi harta benda 

bersama” dan juga dalam ayat (2) bahwa “harta bawaan dari masing-

masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing 

sebagai hadiah atau warisan adalah penguasaan masing-masing si 

penerima para pihak tidak menentukan lain.” Maka dapat disimpulakn 

bahwa objek sengketa sekarang berupa tanah dan bangunan yang 

diperoleh selama Tergugat I dan Tergugat II dalam perkawinan sehingga 

disebut harta bersama. Sehingga penyelesain dari harta bersama ini 

menjadi pokok (genus) sedangkan penyelesaian dari hibah ini adalah 

cabang (spesies) dari harta bersama tersebut.  

f. Bahwa menurut hukum penyelesaian hal yang bersifat spesies (cabang) 

tidak dapat diselesaikan tanpa genus (pokok) nya; 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Hakim Ketua Majelis bahwa 

penyelesaian hibah yang merupakan spesies (cabang) tidak dapat 

diselesaikan jika genus (pokok) –nya tidak diselesaikan terlebih dahulu. 

Artinya bahwa harta bersama dalam perkara ini tidak dipermasalahkan 

oleh Tergugat I dan Tergugat II, sehingga hibah yang merupakan bagian 

dalam harta bersama tersebut juga tidak dapat diselesaikan. 

g. Bahwa tentang kepada siapa yang boleh atau tidak boleh dilakukan hibah, 

menurut hukum seorang yang sudah berusia 21 tahun, berakal sehat dan 

tanpa ada paksaan sah menghibahkan maksimal 1/3 dari harta bendanya 

kepada siapapun yang ia kehendaki; 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Hakim Ketua Majelis, seperti 

yang telah dikemukakan dalam pertimbangan hukum angka 3 bahwa 

hibah tersebut sah karena dilakukan oleh Penggugat yang telah berusia 
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lebih dari 21 tahun, dalam keadaan sehat dan dilakukan tanpa paksaan 

menghibahkan kurang dari 1/3 dari hartanya yaitu 300 juta rupiah kepada 

anak angkatnya. Hal ini didasarkan pada Pasal 210 ayat (1) Instruksi 

Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang kompilasi Hukum Islam. 

h. Bahwa hibah antara Penggugat dan Tergugat I berupa uang tunai 300 juta 

rupiah dengan objek sengketa sekarang berupa tanah dan bangunan 

permanen 3 lantai menimbulkan implikasi hukum sebagai berikut : 

1) Bahwa benarkah tanah dengan bangunan (objek sengketa) tersebut 

sebagian atau seluruhnya dari hibah; 

2) Bahwa objek sengketa secara factual tercatat atas nama Tergugat II 

dan dibeli atau dibangun dalam masa perkawinan antara Tergugat I 

dan Tergugat II yang menurut Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 

tahun 1974 tentang Perkawinan adalah harta bersama; 

3) Bahwa dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 

tentang Perkawinan mengenal terpisahnya harta bersama yang 

berasal dari warisan, hibah atau hadiah tapi dalam hal ini harus 

dibuktikan katika ada sengketa tentang pembagian harta bersama; 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ilham Abdullah bahwa 

dengan telah berubahnya objek sengketa hibah yang semula berupa 

uang 300 juta rupiah menjadi tanah dan bangunan yang diperoleh 

dalam masa perkawinan Tergugat I dan Tergugat II maka harus 

diselesaikan terlebih dahulu apakah tanah dan bangunan tersebut 

seluruhnya atau sebagian berasal dari hibah. Karena bardasarkan 

Pasal 35 Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan 

bahwa harta yang diperoleh dalam masa perkawinan adalah harta 

bersama dan terpisahnya harta bersama dari harta yang berasal dari 

warisan, hibah atau hadiah. Akan tetapi untuk membuktikan apakah 

objek sengketa yang berupa tanah dan bangunan tersebut merupakan 

sebagian atau seluruhnya berasal dari hibah harus dibuktikan ketika 
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ada sengketa tentang pembagian harta bersama, namun pembagian 

harta bersama tidak menjadi permasalahan bagi Tergugat I dan 

Tergugat II dalam perceraian. Hibah tersebut juga tidak dapat 

dibuktikan. 

Demikian pertimbangan-pertimbangan hukum yang menjadi dasar 

hakim dalam memutuskan perkara nomor 149/Pdt.G/2008/PA.Pmk yang 

dalam putusannya majelis hakim menolak gugatan Penggugat dan 

membebankan biaya perkara kepada Penggugat.  

Berdasarkan uraian hasil wawancara dengan Ilham Abdullah 

mengenai pertimbangan hakim diatas, menurut penulis putusan nomor 

149/Pdt.G/2008/PA.Pmk telah memenuhi Pasal 25  ayat (1) Undang-

Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu 

bahwa “Segala putusan Pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar 

putusan tersebut, memuat pula Pasal tertentu dari peraturan perundang-

undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang 

dijadikan dasar untuk mengadili.” Dalam putusan Nomor 

149/Pdt.G/2008/PA.Pmk sudah memuat alasan dan dasar putusan tersebut 

seperti yang telah terurai diatas dan juga telah memuat Pasal dari 

perundang-undangan yang bersangkutan yaitu diantaranya Pasal 1682 

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 210 dan Pasal 212 Instruksi 

Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, dan 

Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. 

Ditambahkan pula oleh Ilham Abdullah dalam wawancara yang 

dilakukan penulis, pada dasarnya pada saat majelis hakim menerima 

salinan surat gugatan setelah adanya surat Penetapan Majelis Hakim yang 

dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Agama Pamekasan tertanggal 10 Maret 

2008, majelis hakim sudah dapat meprediksi bahwa gugatan Penggugat 

tersebut akan ditolak. Hal ini karena sengketa tersebut adalah sengketa 

mengenai pembatalan atau penarikan hibah dari orang angkat kepada anak 

angkat. Dimana sudah jelas dalam Pasal 212 Instruksi Presiden Nomor 1 
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Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam bahwa hibah tidak dapat 

ditarik kembali kecuali dari orang tua kepada anaknya, dimana yang 

dimaksud dalam Pasal ini adalah anak kandung. Akan tetapi perkara 

tersebut harus tetap dilanjutkan ke tahap persidangan. Hal ini berkaitan 

dengan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang 

Kekuasaan Kehakiman dimana pengadilan tidak boleh menolak untuk 

memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan 

dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, apalagi dalam perkara ini 

hukumnya sudah jelas. Hal ini pulalah yang menjadi alasan majelis hakim 

tidak meminta para pihak untuk menghadirkan saksi karena para pihak 

tidak membantah kebenaran adanya hibah dari Penggugat kepada Tergugat 

I dan menurut majelis hakim adanya saksi justru menjadi hal yang sia-sia 

karena secara hukum gugatan Penggugat harus ditolak. 

Menurut penulis, pertimbangan hakim dalam putusan tersebut 

sudah benar dan majelis hakim harus menolak gugatan tersebut. Hal ini 

karena gugatan Penggugat adalah pembatalan hibah atas objek hibah 

berupa uang 300 juta rupiah yang merupakan hibah dari orang tua angkat 

kepada anak angkat. Menurut Pasal 212 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 

1991 Tentang Kompilasi hukum Islam bahwa hibah tidak dapat ditarik 

kembali kecuali hibah dari orang tua kepada anak kandungnya, dimana 

menurut Pasal ini yang dimaksud anak adalah anak kandung. Berdasarkan 

Pasal inilah, hibah dalam perkara nomor 149/Pdt.G/2008/PA.Pmk tidak 

dapat ditarik kembali atau dibatalkan, karena hibah yang dimaksud dalam 

perkara tersebut adalah hibah dari orang tua angkat kepada anak angkat.  

Selain pertimbangan tersebut, menurut penulis objek sengketa 

dalam perkara tersebut sudah tidak sesuai dengan kenyataan. Jika dalam 

gugatan Penggugat objek sengketanya adalah uang 300 juta rupiah, namun 

dalam kenyataannya uang tersebut sudah dibelikan tanah dan bangunan, 

sehingga objek sengketanya sudah tidak sesuai lagi. Objek sengketa yang 

telah menjadi tanah dan bangunan tersebut didapat dalam masa 
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perkawinan Tergugat I sebagai penerima hibah dengan Tergugat II 

sehingga tanah dan bangunan tersebut merupakan harta bersama. Hal ini 

berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 

Tentang Perkawinan. Di dalam harta bersama tersebut, harta yang berasal 

dari hadiah atau warisan harus dipisahkan dari harta bersama dan 

merupakan milik masing-masing pihak yang menerima hadiah atau 

warisan tersebut. Dalam perkara ini timbul pertanyaan apakah tanah dan 

bangunan tersebut diperoleh dari sebagian atau seluruhnya dari hibah. Hal 

ini harus dibuktikan apabila ada sengketa harta bersama antara suami istri. 

Namun antara Tergugat I dan Tergugat II tidak mempermasalahkan harta 

bersama baik dalam sengketa hibah ini maupun dalam perceraian mereka 

dahulu, sehingga masalah hibah dalam harta bersama tersebut tidak dapat 

diselesaikan. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, penulis berpendapat 

majelis hakim harus menolak gugatan Penggugat. 
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2.  Implikasi Yuridis Pembatalan Hibah Terhadap Anak 

Angkat 

 Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pamekasan Nomor 

149/Pdt.G/2008/PA.Pmk merupakan putusan terhadap gugatan tentang 

pembatalan hibah. Gugatan tersebut didasarkan pada suatu sengketa 

mengenai hibah yang diberikan oleh orang tua angkat kepada anak angkatnya. 

Karena sesuatu hal, orang tua angkat yang merupakan pemberi hibah 

bermaksud meminta kembali hibah yang telah diberikannya kepada anak 

angkatnya tersebut. Sengketa tersebut berawal ketika Penggugat  mengangkat 

seorang anak yaitu Tergugat I untuk dipelihara dan dibesarkan seperti 

layaknya anak kandung sendiri. Setelah Tergugat I menikah dengan Tergugat 

II menikah, penggugat member hibah kepada Tergugat I berupa uang 300 juta 

rupiah agar digunakan untuk membeli atau membangun rumah tempat tinggal 

atau tempat usaha, dengan  ketentuan rumah tersebut tetap menjadi milik 

Tergugat I dan bukan menjadi milik harta bersama sebagai suami istri. 

Namun terjadi perceraian antara Tergugat I dan Tergugat II, dan baru 

diketahui oleh Penggugat bahwa ternyata tanah dan bangunan dari pemberian 

hibah tersebut diatas namakan Tergugat II. Dengan alasan tersebut, 

Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Pamekasan karena 

Tergugat I melanggar ketentuan dari syarat hibah tersebut.  

 Berdasarkan gugatan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Agama 

Pamekasan memutuskan menolak gugatan Penggugat. Putusan tersebut 

didasarkan atas pertimbangan  hukum seperti yang telah diuraikan di sub bab 

sebelumnya. Putusan Majelis Hakim tersebut mempunya implikasi yuridis 

terhadap Undang-Undang yang berlaku. 

 Putusan pembatalan hibah terhadap anak angkat, khususnya di dalam 

putusan Nomor 149/Pdt.G/2008/PA.Pmk, menurut penulis mempunyai 

implikasi yuridis terhadap Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang 

Kompilasi Hukum Islam, khususnya terhadap Pasal 212. Menurut penulis, 

putusan pembatalan hibah terhadap anak angkat, khususnya putusan Nomor 
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149/Pdt.G/2008/PA.Pmk telah sesuai dengan pasal 212 Instruksi Presiden 

Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam. Instruksi Presiden 

Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam merupakan satu-

satunya Peraturan Perundang-undangan yang mengatur hibah yang 

didasarkan pada hukum Islam. Pasal ini juga yang menjadi dasar 

pertimbangan hakim dalam memutus perkara Nomor 

149/Pdt.G/2008/PA.pmk.   

Pasal 212 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi 

Hukum Islam mengatur bahwa hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali 

hibah orang tua kepada anaknya. Pengertian anak dalam pasal ini adalah anak 

kandung. Hal ini karena dalam hukum Islam yang disebut anak adalah anak 

yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah (Fuad Mochamad 

Fachrudin, 1985:46). Hal tersebut juga didasarkan atas Rasulullah SAW yang 

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

( Sayyid Sabiq, 1987:192) : 

Tidak halal bagi seorang lelaki untuk memberikan pemberian atau 
menghibahkan suatu hibah, kemudian dia mengambil kembali 
pemberiannya kecuali bial hibah itu hibah dari orang tua kepada anaknya. 
Perumpamaan bagi orang yang memberikan suatu pemberian kemudian 
dia rujuk di dalamnya (menarik kembali pemberiannya), maka dia itu 
bagaikan anjing yang makan, lalu setelah anjing itu kenyang ia muntah, 
kemudian ia memakan muntahannya kembali. 

Dapat disimpulkan, jika hibah yang diberikan kepada selain anak kandung 

tidak dapat ditarik kembali. 

Perkara Nomor 149/Pdt.G/2008/PA.Pmk merupakan sengketa 

hibah yang diberikan dari orang tua angkat kepada anak angkat. Anak 

angkat berbeda dengan anak kandung. Berdasarkan pasal 171 huruf (h)  

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, 

yang dimaksud anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk 

hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung 

jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan 

putusan pengadilan. Dalam perkara tersebut, Penggugat mengangkat 
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Tergugat I sebagai anak angkat untuk diasuh dan dibesarkan selayaknya 

anak kandung, namun hal tersebut tidak dilakukan berdasarkan putusan 

pengadilan sebagaimana Pasal 171 Huruf (h) Instruksi Presiden Nomor 1 

Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.  

Hukum Islam mengatur bahwa hubungan hukum antara orang tua 

angkat dengan anak angkat terbatas sebagai hubungan antara orang tua 

asuh dengan anak asuh, sama sekali tidak menciptakan hubungan nasab. 

Anak angkat tidak membawa akibat hukum dalam hal hubungan darah, 

hubungan wali-mewali, dan hubungan waris mewaris. Anak angkat tetap 

menjadi nasab orang tua kandungnya, sehingga yang menjadi wali nikah 

bagi anak angkat perempuan adalah tetap ayah kandungnya sendiri. Begitu 

juga dalam hal warisan, anak angkat tidak mendapat bagian dari orang tua 

angkatnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa anak angkat berbeda dengan 

anak kandung mengenai kedudukan hukumnya. 

Berdasarkan uraian tersebut, menurut penulis putusan pembatalan 

hibah terhadap anak angkat khususnya dalam perkara Nomor 

149/Pdt.G/2008/PA.Pmk sudah sesuai dengan Pasal 212 Instruksi Presiden 

Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, dimana yang 

dapat dibatalkan atas hibah adalah hibah dari orang tua kepada anak 

kandungnya. Sehingga jika hibah tersebut tersebut dari orang tua angkat 

kepada anak angkatnya, maka hibah tersebut tidak dapat dibatalkan, 

karena kedudukan hukum anak angkat dengan anak kandung dalam hukum 

Islam berbeda. Atas putusan Majelis Hakim yang menolak gugatan 

pembatalan hibah terhadap anak angkat dalam perkara Nomor 

149/Pdt.G/2008/PA.Pmk mempunyai akibat hukum bahwa hibah atas uang 

300 juta rupiah yang telah berupa tanah dan bangunan tetap menjadi milik 

Tergugat I yang dalam Sertifikat Hak Miliknya atas nama Tergugat II.        
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BAB IV 

PENUTUP 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis dapat 

merumuskan simpulan sebagai berikut : 

1. Dasar hukum pertimbangan hakim Pengadilan Agama Pamekasan dalam 

memutus perkara nomor 149/Pdt.G/2008/PA.Pmk tentang pembatalan 

hibah terhadap anak angkat adalah : 

a. Surat hibah antara Penggugat dengan Tergugat I adalah surat hibah 

di bawah tangan, padahal berdasarkan Pasal 1682 Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata, hibah yang dilakukan dengan suatu 

persyaratan tertentu harus dengan surat autentik yang dibuat oleh 

notaris dan aslinya disimpan oleh notaris; 

b. Hibah antara Penggugat dan Tergugat I adalah hibah yang diberikan 

dari orang tua angkat kepada anak angkat, yang berdasarkan pasal 

212 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi 

Hukumn Islam hibah tersebut tidak bisa dibatalkan, karena yang bisa 

dibatalkan hanya hibah dari orang tua kepada anak kandungnya; 

c. Obyek sengketa hibah yang berupa uang 300 juta rupiah telah 

berubah menjadi tanah dan bangunan yang dibeli pada masa 

Tergugat I dan Tergugat II dalam masa perkawinan, sehingga 

menurut Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 

Tentang Perkawinan, harta tersebut adalah harta bersama. Dan di 

ayat (2) di pasal yang sama menghendaki adanya pemisahan harta 

yang diperoleh dari hadiah atau warisan. Untuk mengetahuinya 

apakah tanah dan bangunan tersebut berasal dari seluruhnya atau 

sebagian dari hibah harus dibuktikan pada saat ada sengketa harta 

bersama, namun antar Penggugat I dan Penggugat II tidak 

mempermasalahkan harta bersama tersebut. 
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2. Implikasi yuridis pembatalan hibah terhadap anak angkat adalah putusan 

mengenai pembatalan hibah terhadap anak angkat khususnya Putusan 

Nomor 149/Pdt.G/2008/PA.Pmk sesuai dengan 212 Instruksi Presiden 

Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, dimana hibah 

terhadap anak angkat tidak dapat dibatalkan, karena yang dapat dibatalkan 

hanya hibah dari orang tua kepada anak kandung. Hal ini karena dalam 

hukum Islam, anak kandung dan anak angkat mempunyai kedudukan 

hukum yang berbeda. Putusan Nomor 149/Pdt.G/2008/PA.Pmk 

mempunyai akibat hukum bahwa obyek hibah yang telah berubah menjadi 

tanah dan bangunan tetap menjadi milik Tergugat I yang sertifikat 

miliknya Atas nama Tergugat II. 

 

B. Saran 

Setelah melakukan penelitian mengenai perkara nomor 

149/Pdt.G/2008/PA.Pmk, maka penulis dapat mengemukakan saran sebagai 

berikut: 

1. Sebelum seseorang melakukan hibah, hendaknya dipikirkan dengan 

seksama agar dikemudian hari tidak menimbulkan sengketa antara pihak 

yang bersangkutan, yang dapat merusak hubungan silaturahmi dan 

persaudaraan  antar pihak; 

2. Dalam melakukan hibah hendaknya dibuat akta hibah secara autentik di 

depan Notaris, apalagi jika hibah tersebut dilakukan dengan suatu syarat 

tertentu. Hal ini berdasarkan pasal 1628 Kitab Undang-Undang Hukum 

Perrdata, agar ada kepastian hukum jika terjadi suatu sengketa di  

kemudian hari; 

3. Apabila terdapat sengketa hibah antar para pihak, sebaiknya diselesaikan 

secara kekeluargaan dan perdamaian, hal ini guna tetap menjaga hubungan 

silaturahmi antar pihak dan menghemat biaya serta waktu dibandingkan 

jika harus diselesaikan di Pengadilan Agama. 
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