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A. Pengertian Hibah 

Hibah dalam bahasa Arab merupakan bentuk mashdar dari kata kerja وهب-

 yang bermakna memberi pada orang lain tanpa imbalan. Kata hibah sendiri يهب
telah diserap ke dalam bahasa Indonesia, dalam KBBI hibah adalah pemberian 
(dengan sukarela) dengan mengalihkan hak atas sesuatu kepada orang lain.1 

Hibah dalam definisi ulama ahli fiqih adalah sebagai berikut: 

  2لمتليك املال بال عوض يف احلا 

Penyerahan kepemilikan suatu harta tanpa imbalan secara langsung/segera. 

Penjelasan dari definisi di atas dapat dirangkum dalam beberapa poin 

 
1 https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/hibah  

2 Tim Penyusun Kementerian Wakaf dan Urusan Islam Kuwait, al-Mausu’ah al-Fiqhiyyah l-
Kuwaitiyyah, jilid 42, h. 120 

https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/hibah
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berikut: 

1) Hibah adalah akad penyerahan atas kepemilikan suatu harta (tamlik al-
mal). Barang yang dihibahkan secara sah telah berubah statusnya 
menjadi milik penerima hibah. Pemberi hibah tidak punya kuasa apa-
apa lagi terhadap harta yang telah dihibahkannya. Ketika barang telah 
diserahkan, pemberi hibah tidak dapat mengambil kembali atau 
membatalkan hibahnya. Poin ini menjadi pembeda antara hibah 
dengan ‘ariyah (pinjam). Sebab dalam akad ‘ariyah tidak ada tamlik al-
maal (transfer hak milik) yang ada hanya ibahah al-intifa’ (izin 
menggunakan). Pun demikian dengan akad ijarah (sewa) yang tidak 
berkonsekuensi transfer kepemilikan, yang ada hanya tamlik al-manfaah 
(transfer hak guna), sedangkan kepemilikan barang tidak berpindah 
tangan. 

2) Hibah adalah penyerahan harta tanpa imbalan, melainkan pemberian 
yang bersifat sukarela. Oleh karenanya, hibah tergolong ke dalam akad 
tabarru’ atau akad sosial yang tidak bertujuan mendapatkan 
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keuntungan. Poin ini menjadi pembeda antara hibah dengan jual-beli di 
mana dalam jual-beli terjadi pertukaran secara dua arah. Pembeli 
menyerahkan uang dan penjual menyerahkan barang. Oleh karenanya, 
jual-beli tergolong akad mu’awadhah (pertukaran). Sedangkan dalam 
akad hibah tidak terjadi pertukaran dua arah, sebab hibah diserahkan 
tanpa adanya imbalan dari penerima hibah. 

3) Hibah baru dianggap sah dan berakibat hukum jika telah terjadi 
penyerahan objek hibah kepada penerima hibah. Sebelum terjadi serah 
terima, hibah belum efektif dan tidak memiliki konsekuensi hukum apa 
pun. Pemberi hibah dapat membatalkan hibahnya sebelum terjadi 
serah terima dan jika pemberi hibah meninggal sebelum barang 
diserahkan maka hibah batal demi hukum. Poin ini juga menjadi 
pembeda antara hibah dan wasiat. Dalam wasiat serah terima harta 
terjadi setelah pemberi wasiat meninggal dunia. 
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B. Landasan Hukum Hibah 

Hibah pada dasarnya adalah hal yang disunnahkan (mandub) berdasarkan 
ijma’ para ulama. Hibah adalah bentuk kebaikan yang dapat mengukuhkan 
rasa saling cinta antar sesama. Akan tetapi, hibah dapat menjadi haram jika 
bertujuan maksiat, tolong menolong dalam kebathilan dan kezaliman atau 
hibah yang menjadi modus melakukan risywah (gratifikasi). Hibah juga dapat 
menjadi makruh jika tujuannya untuk berbuat riya atau sum’ah. 

Landasan hukum kesunnahan hibah ini dapat kita temukan dalam teks-
teks syariah baik al-Qur’an maupun Sunnah. 

1. Al-Qur’an 

ُّوا  َأنْ   الِْبر   لَيَْس  قِ   ِقبَلَ   ُوُجوَهُكْ   تَُول ِكنر   ْغِرِب َوالْمَ   الَْمْْشِ ِ   أ َمنَ   َمنْ   الِْبر   َولَ َٰ   اْل ِخرِ   َوالَْيْومِ   ِِبّللر

هِ   عََلى   الَْمالَ   َوأ َت   َوالنرِبي ِيَ   َوالِْكتَاِب   َوالَْماَلئَِكةِ  ِبيلِ   َوابْنَ   َوالَْمَساِكيَ   َوالَْيتَاَمىى   الُْقْرَبى   َذِوي  ُحب ِ   السر
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ائِِليَ  ِقَاِب   َويِف   َوالسر اَلةَ   َوَأقَامَ   الر  ََكةَ   َوأ َت   الصر َذا  ِبَعهِْدِهْ   َوالُْموفُونَ   الزر
ِ
اِبرِينَ    ۖعَاَهُدوا  ا   الَْبأَْساءِ   يِف   َوالصر

راءِ  ئِكَ   ۗالَْبأِْس  َوِحيَ  َوالَّضر ينَ  ُأولَ َٰ ِ ئِكَ   َۖصَدقُوا اَّلر  الُْمترُقونَ  هُُ  َوُأولَ َٰ

Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan 
tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, 
malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya 
kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang 
memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan 
(memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan 
orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar 
dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang 
yang benar (imannya); dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. (Q.S. al-
Baqarah: 177) 

ى  الِْبر  تَنَالُوا لَنْ  ا تُْنِفُقوا َحّتر بُّونَ   ِممر ء   ِمنْ  تُْنِفُقوا َوَما  ُُۚتِ نر  ََشْ
ِ
َ  فَا  عَِليم  ِبهِ  اّللر
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Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu 
menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu 
nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. (Q.S. Ali Imran: 92) 

2. As-Sunnah 

ُّو وْ ََتَادَ   قال وسمل عليه  هللا صل النب  عن ،هريرة أ ب  عن اب  اا َُتَ

Dari Abu Hurairah r.a., dari Nabi ملسو هيلع هللا ىلص bersabda, “Hendaklah kalian saling memberi 
hadiah, Niscaya kalian akan saling mencintai.” (H.R. Bukhari) 

نر  ََتَاَدْوا
ِ
رةَ  فَا ْدرِ  َوَحرَ  تُْذِهُب  الْهَِدي ِقَرنر  َولَ  الصر  َشاة   ِفْرِسن  ِشقر  َولَوْ  ِلَجاَرَِتَا  َجاَرةم  َُتْ

“Hendaknya kalian saling memberi hadiah, karena hadiah dapat menghilangkan 
kebencian yang ada dalam dada. Janganlah seorang wanita meremehkan arti suatu 
hadiah yang ia berikan kepada tetangganya, walau hanya berupa kaki kambing.” 
(HR. At-Tirmidzi) 



 

11 

 

C. Syarat Hibah 

Hibah harus memenuhi beberapa syarat dan ketentuan agar dapat 
dianggap sah dan legal menurut syara’. Syarat hibah dapat diklasifikasikan 
berdasarkan rukun hibah yaitu: wahib (pemberi hibah), mauhub lah (penerima 
hibah), mauhub (harta yang dihibahkan), shigah (ijab kabul). 

1. Syarat Wahib 

a. Tidak Mahjur 

Mahjur adalah orang yang tidak diperkenankan untuk bertindak atas 
hartanya sendiri baik karena masih kecil, gila atau tidak memiliki kecakapan 
memelihara harta. Hibah termasuk ke dalam tindakan atas harta yang tidak 
boleh dilakukan oleh mahjur. Larangan ini bertujuan untuk menjaga harta si 
mahjur itu sendiri sebab akan berpotensi merugikan karena mahjur tidak 
memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan yang tepat dalam rangka 
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memelihara dan mengelola harta. 

b. Pemilik Sah Atas Objek Hibah 

Seorang wahib atau pemberi hibah harus dipastikan sebagai pemilik 
sepenuhnya atas harta yang hendak dihibahkannya. tentu tidak sah dan tidak 
diperkenankan menghibahkan barang yang masih menjadi milik orang lain 
seperti barang pinjaman atau barang sewa, atau harta yang masih tercampur 
dengan milik orang lain. 

c. Tidak Dalam Keadaan Sekarat 

Jika seseorang menghibahkan harta pada saat sakit yang menurut vonis 
dokter atau kemungkinan besar tidak lama lagi akan meninggal, maka 
hibahnya batal dan pemberiannya dianggap sebagai wasiat sehingga 
ketentuannya mengacu pada ketentuan wasiat. Yaitu tidak boleh lebih dari 
sepertiga hartanya dan tidak boleh diberikan kepada ahli waris, kecuali atas 
persetujuan para ahli waris menurut pendapat sebagian ulama. 

2. Syarat Mauhub Lah 
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Mauhub lah atau penerima hibah adalah orang yang dapat menguasai dan 
memiliki harta. Anak kecil dan orang gila dapat menerima hibah dengan 
perantara walinya sebagai wakil untuk melakukan serah terima hibah. 

3. Syarat Mauhub 

Adapun objek hibah yaitu barang yang hendak dihibahkan harus 
memenuhi syarat-syarat berikut: 

a. Ada Pada Saat Akad 

Telah dijelaskan dalam definisi hibah di atas bahwa hibah baru berakibat 
hukum jika telah terjadi serah-terima barang dengan penerima hibah. Oleh 
karenanya jika akad hibah diucapkan tetapi objek hibah belum ada, hibahnya 
belum sah dan tidak berakibat hukum apa-apa melainkan hanya janji yang 
tidak mengikat. Contohnya menghibahkan buah yang belum tumbuh, janin 
hewan yang masih berada dalam perut induknya atau seorang suami berkata 
pada istrinya, “Gajiku bulan depan buat kamu semua.”  
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b. Dimiliki Oleh Wahib 

Barang yang hendak dihibahkan harus merupakan milik sepenuhnya 
pemberi hibah. Bukan barang orang lain atau benda mubahat yaitu benda yang 
tidak ada pemiliknya seperti rerumputan liar, air sungai dan sebagainya. 

c. Berupa Harta Mutaqawwam 

Selain dimiliki oleh wahib, objek hibah juga harus berupa harta 
mutaqawwam yaitu harta yang memiliki nilai manfaat yang legal menurut 
syara’, bukan benda najis atau yang haram dimanfaatkan seperti bangkai, 
darah, babi, khamr dan barang-barang haram lainnya. Meskipun minuman 
keras memiliki nilai ekonomis sebab dapat memberi keuntungan bagi 
penjualnya, tapi secara syara’ tidak dianggap harta sebab khamr adalah barang 
haram dan keuntungan dari menjual barang haram hukumnya juga haram. 

d. Diterima Oleh Penerima Hibah 

Hibah baru dianggap sah secara syara’ dan berakibat hukum jika barang 
yang dihibahkan sudah diterima dan dikuasai oleh penerima hibah. Jika baru 



 

15 

sekedar ijab kabul secara lisan, tetapi belum ada serah-terima barang maka 
hibah belum sah. Penerima hibah belum berhak atas harta yang dihibahkan dan 
pemberi hibah dapat membatalkan akad hibah secara sepihak tanpa 
persetujuan penerima hibah. Setidaknya ini adalah pendapat jumhur ulama 
dari kalangan Hanafiyyah, Syafi’iyyah dan Malikiyyah meskipun Malikiyyah 
tidak menganggapnya sebagai syarat sah melainkan syarat agar hibah dapat 
memiliki kekuatan hukum mengikat (lazim). 

Dalil pendapat ini adalah hadits Ummu Kultsum binti Abu Salamah 
Radhiyalahu anhuma yang menyatakan: 

ا جَ   لَمر ِ   َرُسولُ   تََزور ن ِ :  لَهَا  قَالَ   َسلََمةَ   ُأمر   َوَسملرَ   عَلَْيهِ   هللاُ   َصلر   اّللر
ِ
َل   َأْهَديُْت   قَدْ   ا

ِ
ة   اَِش ِ النرجَ   ا   ُحّلر

،  ِمنْ   َوَأَواِقر  لر   النرَجاَِشر   َأَرى  َوَل   ِمْسك 
ِ
لر   َأَرى  َوَل   َماَت،  قَدْ   ا

ِ
رِت   ا ،  َمْرُدوَدةة   َهِدي نْ   عَََلر

ِ
  ُردرْت   فَا

«   فَهِيَ    عَََلر  ِ   َرُسولُ   قَالَ   ََكَ   َوََكنَ :  قَالَ   ،  ََلِ ،  عَلَْيهِ   هللاُ   َصلر   اّللر َ رُتُه،  عَلَْيهِ   َوُردرْت   َوَسملر   فَأَْعَطى   َهِدي

، ُأوِقيرةَ  ِنَسائِهِ  ِمنْ  اْمَرَأة   ُكر   َوالُْحّلرَ  الِْمْسكِ  بَِقيرةَ  َسلََمةَ  ُأمر  َوَأْعَطى ِمْسك 
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Ketika Rasûlullâh Shallallahu ‘alaihi wa sallam menikahi Ummu Salamah 
Radhiyallahu anhuma, Beliau Shallallahu ‘alaihi wa sallam berkata kepadanya, 
“Sungguh aku telah memberikan hadiah kepada Najasyi berupa pakaian dan 
beberapa botol misk dan saya yakin Najasyi sudah wafat dan hadiahku tersebut akan 
dikembalikan kepadaku. Apabila dikembalikan kepadaku maka itu menjadi milikmu.” 
Ummu Kultsum Radhiyallahu anhuma berkata, “Dan terjadilah seperti yang 
Rasûlullâh Shallallahu ‘alaihi wa sallam katakan dan dikembalikan hadiahnya kepada 
Beliau, lalu Beliau Shallallahu ‘alaihi wa sallam memberikan setiap istrinya sebotol 
minyak misk dan memberikan sisa minyak misk dan pakaian kepada Ummu Salamah 
(HR. Ahmad dan Ibnu Hibban) 

4. Syarat Shigah 

Shigah adalah pernyataan kehendak dari pelaku akad yang diwujudkan 
dalam ijab dan qabul. Shigah menjadi syarat sahnya akad hibah, tanpa ada 
pernyataan kehendak yang jelas dari seorang wahib untuk menghibahkan 
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hartanya, maka hibah belum dianggap sah meski terjadi serah-terima barang. 
Imam asy-Syairazi dalam kitabnya Al-Muhadzdzab mengatakan:3 

ل تصح ول  والناكح َكلبيع والقبول ال جياب ا ل  فافتقر أ دم  متليك ل نه والقبول ِبل جياب ا 

Hibah tidak sah kecuali dengan ijab-qabul, karena hibah adalah pemberian hak milik 
dari seseorang, maka perlu adanya ijab-qabul sebagaimana dalam jual-beli dan 
nikah. 

 
3 As-Syairazi, al-Muhadzdzab, jilid 2, h. 334 
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D. Akibat Hukum Hibah 

1. Perpindahan Kepemilikan 

Harta yang telah dihibahkan otomatis menjadi milik penerima hibah secara 
penuh. Dia bebas bertindak atas harta pemberian tersebut baik digunakan, 
dijual, dihibahkan, disewakan dan lain-lain. Sebaliknya, pemberi hibah tidak 
lagi punya kuasa apa pun terhadap harta yang telah dihibahkannya. 

Jika misalnya seorang ayah telah menghibahkan sebuah rumah pada 
anaknya, akadnya sudah sah, rumah telah diserahkan dan ditempati oleh sang 
anak. Maka, ayah berarti sudah melepas kepemilikannya terhadap rumah 
tersebut dan anak telah sah menjadi pemilik baru atas rumah itu. 

2. Tidak Bisa Diambil Kembali 

Jika akad hibah telah sah dengan mengikuti ketentuan rukun dan 
syaratnya, maka pemberi hibah tidak bisa lagi mengambil kembali atau 
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membatalkan hibah yang telah dilaksanakan. Kecuali hibah ayah kepada 
anaknya. Hal ini sesuai dengan bunyi hadits berikut: 

ُ   َرِضَ   َعبراس    ابْنِ   َعنْ  ُ   َصلر   النرِبُّ   قَالَ :    قَالَ   َعْْنَُما  اّللر   ََكلََْكِْب   ِهَبتِهِ   يِف   الَْعائِدُ :    َوَسملرَ   عَلَْيهِ   اّللر

 . عَلَْيهِ  ُمترَفقم .  قَْيئِهِ   يِف  يَُعودُ  ُثر  يَِق ءُ 

Dari Ibnu Abbas r.a dia berkata, Rasul ملسو هيلع هللا ىلص bersabda: “orang yang meminta kembali 
hibahnya adalah laksana anjing yang muntah kemudian dia memakan kembali 
muntahnya.” (H.R. Buhari Muslim) 

لُّ  َل  ِجعَ  ِهَبةة  ََيَبَ  َأوْ  َعِطيرةة  يُْعِط َ  َأنْ  ِلَرُجل   ََيِ لر  ِفْْيَا،  فََيْ
ِ
هُ  يُْعِط  ِفْيَما الَواِلَ   ا  .َوَلَ

“Tidak halal bagi seorang laki-laki memberi hadiah atau hibah kemudian 
memintanya kembali, kecuali hadiah yang diberikan oleh seorang ayah kepada 
anaknya.” (H.R. Abu Daud, Ahmad) 

3. Syarat Pembatasan Tidak Berlaku 
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Karena hibah berakibat hukum perpindahan kepemilikan harta secara 
penuh dari wahib kepada mauhub lah, maka segala syarat pembatasan yang 
diberikan oleh wahib atas barang yang telah dihibahkannya dianggap gugur 
dan tidak berlaku. Contoh: memberikan rumah pada orang lain dengan syarat 
tidak boleh dijual atau disewakan. Syarat seperti ini tidak sah sebab 
bertentangan dengan esensi dari hibah itu sendiri di mana penerima hibah 
harusnya menjadi pemilik penuh atas barang yang dihibahkan dan bebas 
bertindak dengan cara apa pun atas harta tersebut. 
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E. Permasalahan Terkait Hibah 

Banyak permasalahan muncul di tengah masyarakat muslim akibat tidak 
mengerti hukum Islam terkait hibah. Bahkan sering kali permasalahan itu 
memicu konflik dan permusuhan di tengah keluarga. Berikut beberapa di 
antara permasalahan yang sering muncul di tengah masyarakat terkait hibah. 

1. Status Akad Tidak Jelas 

Hibah adalah transfer kepemilikan harta dari satu orang kepada orang lain, 
oleh karenanya hibah memerlukan akad yang jelas yang menunjukkan 
kehendak sebenarnya dari kedua belah pihak. Yang sering terjadi adalah 
penyerahan harta antara satu pihak dengan pihak lainnya tidak diiringi dengan 
pernyataan kehendak yang tegas dan jelas sehingga menimbulkan 
kesalahpahaman dan berakibat tidak jelasnya status kepemilikan harta bahkan 
tidak jarang berakhir dengan sengketa.  

a. Hibah Atau Pinjam 
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Salah satunya ketidakjelasan akad antara hibah atau pinjam. Sering terjadi 
antara pasangan suami istri, contohnya ketika suami pulang membawa mobil 
baru, suami hanya bilang ke istrinya, “Dik, ini kamu pakai saja mobilnya.” 
Tidak jelas maksud dari suami apakah mobil itu dihibahkan kepada istrinya 
atau hanya sekedar dipinjamkan. Boleh jadi istri menganggap mobil telah 
dihibahkan padanya padahal maksud suami hanya meminjamkan. 
Ketidakjelasan ini berlanjut sampai akhirnya suami meninggal dunia dan saat 
hendak bagi waris terjadi perselisihan antara ahli waris terkait status mobil 
peninggalan almarhum ini, apakah termasuk harta waris yang harus dibagi 
atau sudah menjadi miliki istrinya? Dan tidak jarang ini memicu konflik yang 
bisa merenggangkan hubungan ibu dan anak-anaknya hanya gara-gara tidak 
jelasnya status kepemilikan harta karena diawali oleh akad yang tidak jelas dan 
tegas. 

b. Hibah Atau Titip 

Tidak jelasnya akad juga sering terjadi antara hibah dan titip. Contohnya 
lagi-lagi akad antara suami dan istri. Suami setiap bulan memberikan uang 5 
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juta kepada istrinya, uang tersebut digunakan untuk kebutuhan rumah tangga 
seperti uang dapur, bayar tagihan listrik, internet, uang jajan anak dan 
sebagainya. setiap bulan sang istri dapat menyisihkan sisa uang bulanan 
tersebut untuk ditabung sampai akhirnya setelah sekian lama tabungan 
tersebut jumlahnya menjadi banyak. 

Saat suami meninggal dunia dan hendak bagi waris, istri mengklaim 
tabungan yang disisihkan dari uang bulanan itu sebagai miliknya karena 
menganggap itu sebagai pemberian atau hibah dari suami. Padahal suami tidak 
pernah mengatakan itu sebagai hibah, suami hanya menyerahkan begitu saja 
tanpa akad yang jelas apakah sisa uang bulanan boleh dimiliki istri atau tidak. 
Dan sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya hibah tanpa akad yang jelas 
hukumnya tidak sah, karena shigah (ijab kabul) adalah rukun dalam akad 
hibah. 

c. Hibah Atau Pinjam Nama 

Dalam beberapa kasus ketika seseorang membeli aset semisal rumah atau 
kendaraan sering kali sertifikatnya diatasnamakan orang lain seperti istri, 
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saudara atau bahkan pembantu dengan berbagai macam motif salah satunya 
misalnya untuk menghindari pajak progresif atau KTP-nya luar daerah. Yang 
mana tentu saja atas nama dalam sertifikat itu tidak menunjukkan kepemilikan 
melainkan hanya formalitas semata atau sebatas pinjam nama. Pemilik aset 
tidak berniat untuk menghibahkannya pada orang yang dipinjam namanya 
tersebut. 

Tetapi sering kali karena akad yang tidak jelas si pemilik nama di sertifikat 
tersebut menganggap itu sebagai hibah dan menjadi miliknya atau bahkan 
sengaja diklaim sebagai miliknya padahal dia tahu itu hanya sebatas pinjam 
nama. Tentu hibah seperti ini belum sah sebab tidak ada ijab kabul yang jelas 
meski sertifikat sudah diatasnamakan orang lain. 

2. Hibah Setelah Meninggal 

Permasalahan ini muncul karena ketidakpahaman atas hakikat dari hibah 
itu sendiri dan akibatnya sering kali berbuah pelanggaran terhadap hukum 
syariat. Contohnya seorang ibu menghibahkan harta kepada anak-anaknya saat 
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masih hidup, bahkan sudah dibuatkan akta hibahnya di depan notaris. Akan 
tetapi dalam akta hibah itu ada klausul yang menyatakan bahwa harta yang 
dihibahkan baru boleh dikuasai dan diserahkan pada anak-anaknya setelah ibu 
tersebut meninggal. 

Jika dilihat dari kacamata syariah tentu hibah ini tidak sah. Sebab syarat 
hibah adalah harus terjadi serah terima harta sebelum pemberi hibah 
meninggal dunia. Jika ada syarat harta baru diserahkan setelah meninggal, 
maka statusnya menjadi wasiat. Sedangkan wasiat dalam Islam tidak boleh 
diberikan pada ahli waris sebab ahli waris sudah punya jatah warisannya 
masing-masing. Wasiat hanya diberikan pada mereka yang tidak mendapatkan 
jatah warisan. Dalam kasus di atas si ibu melanggar hukum wasiat yaitu 
diberikan pada ahli warisnya sendiri yaitu anaknya. Dan wasiat seperti ini batal 
demi hukum. Rasulullah ملسو هيلع هللا ىلص menegaskan dalam sebuah hadits: 

 لوارث   وصية فال  حقه حق ذي ك  أ عطى قد هللا ا ن
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“Sesungguhnya Allah telah memberi hak kepada setiap pemilik hak. Maka tidak ada 
wasiat untuk ahli waris” (H.R. Ahmad, Ashab as-Sunan dan an-Nasai). 

3. Hibah Tidak Adil 

Para ulama berbeda pendapat jika orang tua hendak menghibahkan harta 
pada anak-anaknya apakah wajib diberikan secara adil atau tidak. Sebagian 
mengatakan wajib, sebagian lain mengatakan hukumnya sunnah. Para ulama 
juga berbeda pendapat terkait cara membagi dengan adil itu seperti apa. Satu 
pendapat mengatakan harus dibagi rata baik anak laki-laki maupun anak 
perempuan, pendapat lain mengatakan anak laki-laki harus dua kali bagian 
anak perempuan, pendapat lain mengatakan boleh melebihkan pemberian 
pada sebagian anak dengan pertimbangan tertentu yang dibenarkan oleh 
syara’. 

Tetapi terlepas dari perdebatan soal hukumnya, yang jelas pemberian 
hibah yang tidak adil pada anak sering kali melahirkan bom waktu berupa 
permusuhan dan perselisihan di antara anak-anak itu sendiri. Maksud baik 
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orang tua untuk memberikan harta pada anak tersayangnya malah berbuah 
konflik dan perpecahan sebab sepeninggal orang tua, anak-anak yang dulu 
tidak mendapatkan hibah, tiba-tiba menuntut hak mereka dari harta yang 
pernah dihibahkan pada salah satu anaknya. Akhirnya adik kakak tidak pernah 
lagi harmonis bahkan lebaran pun tidak mau bertemu. 

4. Hibah Tanpa Bukti dan Saksi 

Meskipun saksi dan bukti tertulis tidak termasuk syarat dan rukun dalam 
akad hibah, akan tetapi hari ini kedua hal tersebut menjadi sangat penting dan 
tidak bisa dihindari apalagi menyangkut harta bernilai tinggi seperti rumah 
dan tanah. Sebab banyak kejadian para ahli waris bersengketa terkait status 
harta yang diklaim telah dihibahkan oleh almarhum kepada salah satu ahli 
waris, tetapi dia tidak memiliki saksi mau pun bukti tertulis. 

Jika klaim itu diucapkan oleh seorang ibu (istri almarhum), mungkin anak-
anak akan terima tanpa harus meminta bukti apa pun sebab anak tentu akan 
percaya pada ibunya. Tetapi akan beda halnya jika yang mengklaim itu adalah 
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istri kedua. Maka kemungkinan besar istri pertama tidak akan tinggal diam. 
Dia pasti akan meminta bukti atas klaim tersebut dan akan repot urusannya 
jika ternyata istri kedua itu tidak punya bukti apa-apa yang menguatkan 
klaimnya. 

Hibah seperti ini juga terkadang dilakukan secara sengaja oleh orang tua 
pada anak kesayangannya. Diberikanlah sebuah rumah misalnya secara diam-
diam, tidak ada saksi dan bukti agar saudara-saudaranya tidak ada yang tahu 
dan tidak merasa iri padanya. Mungkin selama orang tua hidup tidak ada 
masalah. Tetapi lambat laun ini akan menjadi pemicu timbulnya konflik di 
kemudian hari setelah orang tua wafat dan anak-anak yang lain menuntut 
rumah itu agar dibagi waris. 

Pentingnya mencatat dan mempersaksikan transaksi terkandung dalam 
ayat terpanjang dalam al-Quran yaitu surah al-Baqarah ayat 282. Meski pun 
para ulama mengatakan perintah mencatat transaksi dalam ayat tersebut 
bersifat anjuran, bukan kewajiban tetapi ayat ini menunjukkan betapa 
pentingnya saksi dan bukti tertulis untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak 
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diinginkan di kemudian hari. 


