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ABSTRAK 

 

Amnan, Ari. 2020. “Hibah Orang Tua Terhadap Anak dalam Hukum Kewarisan 

di Desa Babadan kecamatan Paron Kab. Ngawi. Skripsi.  Jurusan 

Hukum Keluarga Islam. Fakultas Syariah, institut Agama Islam Negeri 

(IAIN) Ponorogo. Dosen Pembimbing Martha Eri Safira, S.H., M.H.  

Kata kunci: Hibah, Hukum Waris. 

 

 Islam membahas mengenai ketentuan waris secara teratur dan adil dalam 

Al-Qur’an. Laki-laki maupun perempuan didalamnya sudah ditetapkan 

kepemilikan sesuai bagiannya. Dalam Islam pembagian waris itu diatur 2 : 1 antara 

laki-laki dan perempuan, akan tetapi pembagian waris di Desa Babadan Paron 

Ngawi ini dibagi secara rata. Pembagian waris di Babadan ini dilakukan dengan 

cara Hibah dan cara seperti ini sudah menjadi kebiasaan (‘urf) masyarakat Babadan. 

Hal ini menurut penulis sangat menarik untuk dikaji lebih lanjut, tentang faktor apa 

yang melatar belakangi model pembagian waris tersebut. Dalam penelitian ini 

penulis mengkaji dan melihat dari sisi ‘urf yang terjadi pada masyarakat Babadan 

Paron Ngawi. 

Penelitian ini bertujuan untuk (1) Menggali bagaimana, tinjauan praktik 

pembagian harta orang tua yang diperhitungkan sebagai waris dengan cara hibah 

dari orang tua terhadap anak di Desa Babadan. (2) menggali bagaimana tinjauan 

Hukum Islam tentang hibah orang tua terhadap anak sebagai upaya mempercepat 

kewarisan di Desa Babadan. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif 

lapangan dimana data diperoleh dari wawancara, observasi sehingga diketahui 

bentuk kewarisan dengan cara hibah di Desa Babadan. 

Hasil penelitian dan analisis menunjukkan (1) Masyarakat Babadan  

menggunakan cara pembagian harta waris dengan cara hibah ini sudah menjadi 

kebiasaan atau ‘urf, yaitu dengan cara dibagi rata kepada ahli warisnya masing-

masing dengan alasan agar tidak terjadi persengketaan antara ahli waris. Sesuai 

dengan tujuan umum dari ‘urf masyarakat Babadan, yaitu pembagian waris dengan 

cara hibah ini dilakukan agar tidak terjadi persengketaan antar ahli waris, hal itulah 

yang diutamakan dan menurut penulis hal ini lebih baik, karena berprinsip untuk 

kedamaian dan kemaslahatan bersama. Kemudian pada pasal 211 bahwa hibah dari 

orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan (2) Dalam tinjauan 

hukum Islam mengenai hibah orang tua terhadap anak sebagai upaya mempercepat 

kewarisan dibahas dalam kompilasi hukum Islam, disebutkan dalam Pasal 211 

bahwa hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan.  

Kesimpulannya pembagian waris dengan cara hibah ini menurut ‘urf yang 

terjadi dalam masyarakat Babadan adalah diperbolehkan, karena ada Hadits yang 

menguatkan. Saran terpenting untuk masyarakat Babadan baik mengikuti aturan 

pembagian 2:1 ataupun dibagi rata harapannya adalah kemaslahatan dan keadilan 

pada ahli waris yang menghasilkan perdamaian.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. LATAR BELAKANG 

 

Indonesia adalah negara dengan penduduk yang mayoritas 

beragama Islam. Pemeluk Islam di Indonesia menjadi paling banyak di 

dunia dan penyebaran Islam hampir merata dari ujung sabang sampai ujung 

timur Indonesia. Islam juga sudah masuk menjadi bagian besar suku di 

Indonesia. Umat Islam dalam melakukan kegiatan sehari hari mempunyai 

pedoman al- Qur’an dan Sunnah. Semua aspek kehidupan mulai dari tata 

cara beribadah kepada Allah sampai bermuamalah sesama manusia sudah 

diatur dan diterangkan secara terperinci, Sehingga berbuatan seorang 

muslim harus sesuai Al-Qur’an dan Sunnah. 

Hukum Islam menjadi hukum yang dianut muslim di dunia. Dengan 

sifatnya yang universal, hukum Islam harus dianut oleh orang muslim yang 

berada di indonesia. Semua perbuatan yang sesuai dengan hukum Islam 

maka akan mendapat pahala, dan apabila ada yang melanggar maka akan 

mendapat hukuman sesuai dengan keadaan yang ada. Salah satu cabang dari 

hukum Islam adalah hukum keluarga yang merupakan hukum privat yang 

membahas hukum perorangan. Hukum keluarga memiliki berbagi cabang, 

salah satunya adalah hukum kewarisan. 

Hukum kewarisan merupakan salah satu persoalan penting dalam 

Islam. Hal ini dijelaskan secara terperinci, kongkrit, dan realistis dalam teks-

teks Al- Qur’an sehingga ulama klasik beranggapan hukum kewarisan tidak 
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dapat di ubah. Sementar itu ulama’ konteporer beranggapan hal-hal yang 

bukan prinsipal bisa ditafsirkan sesuai keadaan dan zaman yang ada.1 

Suburnya variasi waris di Indonesia disebabkan oleh sifat netral 

muslim Indonesia yang tidak berpegang pada mazhab tertentu sehingga 

muncul peluang ijtihat.2 Dalam perkembangan hukum waris di masyarakat 

terdapat praktik yang berbeda dari konsep waris Islam. Secara umum 

warisan di bagikan setelah pewaris meninggal. Namun ada parktik di 

masyarakat yang mana harta pembagian harta orang tua yang 

diperhitungkan sebagai waris dibagikan sebelum meninggal, dikarnakan 

karena takut akan ada peselisihan ketika di bagi setelah pewaris meninggal. 

Hibah adalah akad pemberian seseorang kepada orang lain ketika 

masih hidup, tanpa adanya imbalan. Jika hak kepemilikan belum terlaksana, 

ketika masih hidup, tetapi di berikan setelah meninggal maka di sebut 

wasiat, jika pemberian tersebut di sertai imbalan maka hal tersebut dinilai 

penjualan, maka berlaku hukum jual beli. Hibah hanya dimiliki semata-mata 

setelah terjadinya akad sesudah itu tidak dilaksanakan penghibahan atas 

orang yang diberi hibah.3 

Dasar hukum hibah adalah firman allah QS.Ali Imron ayat 92: 

ا تُِحبُّوَنَۚ َومَ  َ بِهِۦ لَن تَنَالُواْ ٱۡلبِرَّ َحتَّٰى تُنِفقُواْ ِممَّ  ٩٢ِليٞم عَ ا تُنِفقُواْ ِمن َشۡيٖء فَإِنَّ ٱَّللَّ

                                                             
1 Abdul Ghofur Anshori, Filsafat Hukum Kewarisan Islam: Konsep Kewarisan Hazairin 

(Yogyakarta UII Pres, 2010), 15.  
2 Habiburrahman, Rekonstruksi Hukum Kewarisan di Indonesia (Jakarta, Kementrian 

Agama RI cetakan I, 2011), 12. 
3 Ahmad Rofiq, Hukum Islam Di Indonesia, (Jakarta: Raja Grafindo Perkasa, 1998). 473. 



3 
 

 
 

Artinya: “Kamu tidak akan memeperoleh kebajikan, sebelum kamu menginfakan 

harta yang kamu cintai. Dan apa pun yang kamu infakan, tentang hal itu, 
sungguh Allah Maha Mengetahui” 4 

Para imam sepakat bahwa hibah akan sah apabila dilakukan dengan 

tiga perkara, yaitu: ijab, qabul, qabdhu (serah terima barang yang 

dihibahkan). Sedangkan menurut pendapat Imam Syafi’i dan Imam 

Hambali hibah tidak sah kecuali berkumpulnya tiga perkara tersebut. 

Hibah orang tua terhadap anak dapat diperhitungkan sebagai 

warisan. Hal ini di atur dalam pasal 211 Kompilasi Hukum Islam (ps. 211) 

KHI. Pemberian hibah dilakukan secara musyawarah atas persetujuan anak-

anak yang ada agar tidak terjadi perpecahan dalam keluarga. Hendaknya 

bagian mereka disamakan, Kalau dibedakan hanya bisa dilakukan jika 

mereka saling menyetujui. Bagi umat Islam membagi harta warisan 

berdasarkan ketentuan syariat itu wajib. Bahkan dalam surat An-Nisa ayat 

13-14, Allah swt menempatkan dalam surga kepada orang yang mentaati 

perintah-Nya dan akan memasukan dalam neraka orang yang melanggar 

ketentuan-Nya.  

 Ayat yang berhubungan dengan waris Surat An-Nisa ayat 11: 

ِدُكۡمۖۡ ِللذََّكِر ِمۡثُل َحظ ِ  ُ فِٓي أَۡولَٰ  ۡثنَتَۡينِ ٱٱۡۡلُنثَيَۡيِنَۚ فَإِن ُكنَّ نَِساٗٓء فَۡوَق  يُوِصيُكُم ٱَّللَّ
ِحدَٗة فَلََها  ِحٖد م ِ ٱفَلَُهنَّ ثُلُثَا َما تََرَكۖۡ َوإِن َكانَۡت َوٰ ۡنُهَما لن ِۡصُفَۚ َوِۡلَبََوۡيِه ِلُكل ِ َوٰ

ا تََرَك إِن َكاَن لَهُۥ َولَٞدَۚ فَإِن لَّۡم يَ  ِه ٱلثُّلُُثَۚ ُكن لَّهُۥ َولَٞد َوَوِرثَهُۥٓ أَبََواهُ فَ ٱلسُّدُُس ِممَّ ِِلُم ِ

ِه ٱلسُّدُُسَۚ ِمۢن بَۡعدِ فَإِن َكاَن لَ  ٓ  هُۥٓ إِۡخَوٞة فَِِلُم ِ ُؤُكۡم َوِصيَّٖة يُوِصي بَِهآ أَۡو دَۡين ٍۗ َءابَا
َ كَ َوأَۡبنَآُؤُكۡم ََل تَۡدُروَن أَيُُّهۡم أَۡقَرُب لَُكۡم نَۡفعٗ  ٍِۗ إِنَّ ٱَّللَّ َن ٱَّللَّ اَن َعِليًما اَۚ فَِريَضٗة م ِ

 ١١َحِكيٗما  
Artinya: Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) 

anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan 

                                                             
4 Departement Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahan, Ali imron ayat 92(Jakarta: Cahaya 

Qur’an, 2006). 
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bagahian dua orang anak perempuan, dan jika anak itu semuanya 

perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari 

harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, 

Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, 

bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, 

jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang 

meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-

bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang 

meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya 

mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) 

sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar 

hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak 

mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) 

manfaatnya bagimu.Ini adalah ketetapan dari Allah.Sesungguhnya 

Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.5 

 

Sedangkan di ayat yang lain surat An-Nisa ayat 12: 

ُجُكۡم إِن لَّۡم يَُكن لَُّهنَّ  بُُع  َولَٞدَۚ فَإِن َكاَن لَُهنَّ َولَٞد فَلَكُ ۞َولَُكۡم نِۡصُف َما تََرَك أَۡزَوٰ ُم ٱلرُّ

ا تََرۡكَنَۚ ِمۢن بَۡعِد َوِصيَّٖة يُوِصيَن بَِهآ أَۡو دَۡيٖنَۚ  بُُع ِممَّ ا تََرۡكتُۡم إِن  َولَُهنَّ ٱلرُّ ۡم يَُكن لَّ ِممَّ
ۢن بَۡعِد َوِصيَّٖة تُوُصوَن بِ لَُّكۡم َولَٞدَۚ فَإِن َكاَن لَُكۡم َولَٞد فَلَُهنَّ ٱلثُُّمُن ِممَّ  َهآ أَۡو ا تََرۡكتُمَۚ م ِ

لَةً أَِو ٱۡمَرأَٞة َولَهُ  ۡنهُ ۥٓ أٌَخ أَۡو أُۡخٞت فَِلُكل ِ َوٰ دَۡيٖنٍۗ َوإِن َكاَن َرُجٞل يُوَرُث َكلَٰ َما ٱلسُّدُُسَۚ ِحٖد م ِ

ِلَك فَُهۡم ُشَرَكآُء فِي ٱلثُّلُ   دَۡين  ِثَۚ ِمۢن بَۡعِد َوِصيَّٖة يُوَصٰى بَِهآ أَۡو فَإِن َكانُٓواْ أَۡكثََر ِمن ذَٰ
ُ َعِليٌم َحلِ  ٍِۗ َوٱَّللَّ َن ٱَّللَّ َۚ َوِصيَّٗة م ِ  ١٢يٞم  َغۡيَر ُمَضآر ٖ

Artinya: Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh 

isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak.jika Isteri-isterimu itu 

mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang 

ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) 

seduah dibayar hutangnya. para isteri memperoleh seperempat harta yang 

kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak.jika kamu mempunyai 

anak, Maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu 

tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah 

dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun 

perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, 

tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau 

seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari 

kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika Saudara-saudara 

seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga 

itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar 

hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris) (Allah 

                                                             
5 Departement Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya An-nisa ayat 11(Jakarta: Cahaya 

Qur’an, 2006). 
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menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari 

Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun.6 

 

Secara normatif, pembagian harta warisan hanya bisa dilakukan 

ketika muwarris telah meninggal, apakah mati haqiqi, hukmi atau taqdiri. 

Kematian merupakan salah satu persyaratan yang disepakati ulama’, agar 

harta warisan dapat dibagi. Akan tetapi dalam kenyataan yang berkembang 

dalam masyarakat, pihak orang tua mengiginkan agar sepeninggalnya, 

anak-anaknya dan ahli waris lainya tetap hidup dalam persaudaraan secara 

rukun. Untuk memenuhi keinginanya ini ditempuhlah cara hibah, yaitu 

membagi harta kekayaan ketika pewaris belum meninggal. 

Dalam kasus ini pembagiannya harta orang tua yang diperhitungkan 

sebagai waris dibagi sebelum meninggal, dikarenakan akan takutnya 

peselisihan antara ahli waris, ketika di bagi sesudah si pewaris meninggal. 

Maka dari itu dibagilah harta sebelum pewaris meninggal dunia, supaya ahli 

waris dapat menerima bagian warisan masing-masing. Terdapat tiga kasus 

di Desa Nanggalan yang memberi hibah sebagai waris. Pertama yakni 

Bapak Suroto yang membagikan harta sebelum meninggal keada anak-

anaknya, dalam kasus ini si anak di suruh mencari sertifikat sendiri-sendiri 

atas pembagian tanah warisan serta dapat hak memliki dan juga 

menggambil manfaat dari tanahnya. Kedua yakni Bapak Mundofir yang 

membagikan harta  sebelum meninggal yang di mana Bapak Mundhofir ini 

membagikan tanah yang dimiliki pada anak-anaknya untuk menggarap 

                                                             
6 Departement Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahan, an-nisa’ ayat 12 (Jakarta: Cahaya 

Qur’an, 2006). 
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tahah tersebut dengan syarat hasil dari tanah tersebut yang sebagian 

diberikan pada orang tuanya (konpensasi) dan memberikan kelonggaran  

pada anaknya untuk memilih bagian  tanah yang di inginkan. Serta kasus 

yang ketiga yaitu Bapak Imron memberikan tanahnya pada anak-anakanya 

sebelum meninggal serta menyuruh anak-anaknya tersebut mecari sertifikat 

atas tanah yang dibagikan dengan nama masing-masing anak, tetapi anak-

anaknya tidak bisa mengambil manfaat tanahnya sampai orang tuanya 

meninggal.7 

Dusun Nanggalan Desa Babadan Kecamatan Paron yang terletak di 

kota Ngawi ini mayoritas masyarakatnya berprofesi sebagai pedagang dan 

petani. Di desa ini masih kental akan nilai-nilai adat yang ada di desa 

tersebut. Salah satunya pembagian harta orang tua dengan hibah. Sedangkan 

di desa tersebut banyak tokoh agama yang memahami pembagian harta 

dengan sistem waris, tetapi beliau-beliau tetap membagi harta kekayaan 

oarng tua dengan cara hibah. Dalam desa tersebut mayoritas masih 

menggunakan sistem hibah, dimana orang tua membagikan harta sebelum 

meninggal. Hal itu sudah menjadi kebiasaan di desa tersebut sampai 

sekarang. 

Menurut penjelasan Bapak Suroto,8 sebagi tokoh Agama di dusun 

Nanggalan mengatakan bahwa beliau menggunakan pembagian harta orang 

tua menggunakan sistem hibah. Pembagian harus dilakukan dengan 

                                                             
7 Suroto, Hasil Wawancara, Ngawi 10 Mei 2019. 
8 Suroto, Hasil Wawancara, Ngawi 10 Mei 2019. 
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musyawarah kepada semua pihak yang bersangkutan. Dengan alasan agar 

tidak terjadi pertengkaran antara keluarga yang termasuk ahli waris dan 

memberikan rasa keadilan dalam pembagian harta. Karena biasanya jika 

harta kekayaan orang tua dibagikan setelah kedua orang tua meninggal akan 

mendatangkan bermacam-macam perselisihan dalam hal pembagiannya. 

Jika dibagi sebelum orang tua meninggal seseorang anak biasanya akan 

menerima apa yang sudah dimusyawarahkan bersama. 

Dari latar belakang di atas, penulis tertarik untuk meneliti fenomena 

tersebut, maka penulis mengkajinya dalam bentuk skripsi yang 

berjudul:”HIBAH ORANG TUA TERHADAP ANAK DALAM HUKUM 

KEWARISAN DI DESA BABADAN KECAMATAN PARON KABUPATEN 

NGAWI”. 

B. RUMUSAN MASALAH  

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat di rumuskan rumusan 

masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana tinjauan hukum hibah yang dapat diperhitungkan sebagai 

praktik waris dari orang tua terhadap anak di Desa Babadan Kecamatan 

Paron Kabupaten Ngawi? 

2. Bagaimana tinjauan Islam tentang hibah orang tua terhadap anak 

sebagai upaya pembagian harta yang diperhitungkan sebagai waris di 

Desa Babadan Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi? 
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C. TUJUAN PENELITIAN 

Berdasarkan permaslahan-permasalahan di atas, maka tujuan 

penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Untuk mengetahui hibah sebagai cara untuk mempercepat pembagian 

harta warisan. 

2. Untuk mengetahui mengapa masyarakat menggunakan hibah sebagai 

mempercepat pembagian waris. 

D. MANFAAT PENELITIAN 

Adapun manfaat penelitian ini yaitu: 

1. Menambah khazanah ilmu pengetahuan di IAIN Ponorogo khususnya 

mengenai hibah sebagai upaya memperepat kewarisan. 

2. Sebagai upaya memberikan penerangan/solusi kepada masyarakat tentang 

hibah waris kepada msyarakat. 

E. TELAAH PUSTAKA 

Telaah pustaka ini merupakan suatu bentuk perbandingan yang 

peneliti lakukan agar dapat diketahui apabila ada persamaan dan perbedaan 

yang terkandung dalam penelitian yang telah ada yang dilakukan oleh 

berbagai pihak yang kemungkinan berkaitan dengan penelitian yang sedang 

peneliti lakukan tentang hibah orang tua terhadap anak sebagai upaya 

mempercepat kewarisan.Adapun beberapa penelitian yang membahasnya di 

antaranya: 
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 Skripsi Feri Al-Farisi Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga, Hibah 

Orang Tua Terhadap Anak Antara Pemerataan dan Keadilan Perspektif 

Hukum Islam, 2010. Dalam skripsi ini membahas tentang hibah orang tua 

terhadap anaknya. Di mana dalam hukum Islam mengatur hibah harta yang 

diberikan kepada anaknya adalah dengan cara berlaku seadil-adilnya kepada 

setiap anaknya. Bahwa taswiyah (penyamarataan) dan bersikap adil dalam 

pemberian orang tua terhadap anaknya hukumnya sunnah, kemudian 

mayoritas ulama mengatakan bahwa melebihkan itu makruh, sebagian 

ulama lain ada mengaharamkan. Konsep pemberian harta yang adil dan 

merata adalah sama di antara anak laki-laki dan perempuan. Perbedaan 

dengan skripsi ini terletak pada manfaat penelitian masih belum lengakap 

sehingga dapat melengapi dan menyempurnakan dari manajemen konflik.9 

Skripsi Solikul Mutohar, Mahasiswa Universitas Sebelas Maret 

Surakarta, Tinjauan Mengenai Sistem Hibah Harta Kepada Anak Angkat 

Menurut Kompilasi Hukum Islam, 2010. Dalam skripsi ini membahas 

tentang sistem hibah harta kepada anak angkat. Dengan hasil bahwa 

kedudukan anak angkat dianggap sebagai anak yang sah berdasarkan 

putusan pengadilan dengan catatan tidak memutuskan nasab atau hubungan 

darah dengan orang tua kandung atau orang tua asalnya. Skripsi ini terfokus 

pada pemberian pada anak angkat.Dan skripsi saya tidak hanya sebatas anak 

angkat 10 

                                                             
9 Feri Al-Farisi, UIN Sunan Kalijaga, Hibah Orang Tua Terhadap Anak Antara 

Pemerataan dan Keadilan Perspektif Hukum Islam, 2010. 
10 Solikul Mutohar, Universitas Sebelas Maret Surakarta, Tinjauan Mengenai Sistem Hibah 

Harta Kepada Anak Angkat Menurut Kompilasi Hukum Islam, 2010. 
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Skripsi saudari Fatma Muharromah yang berjudul “Aspek Hukum 

Mewaris Didasarkan Hibah Wasiat Menurut Hukum Waris Islam (Faraidh) 

dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata “ didalam skripsi ini membahas 

tentang hukum mewaris berdasarkan hibah wasiat menurut hukum waris 

Islam. Disini dijelaskan bahwa di dalam aspek hukum hibah wasiat dari 

pengertian dan nilai adilnya antara hukum waris Islam dan KUH Perdata 

tidak sama. Skipsi ini terfokus pada hukum mewaris dengan hibah wasiat. 

Perbedaan dengan skripsi yang saya lakukan adalah terletak pada study 

kasusnya.11 

Jadi dari beberapa telaah pustaka, lalu penelitian ini memiliki 

perbedaan yaitu meliputi harta warisan, study kasus, serat beberapa teori. 

F. METODE PENELITIAN 

1. Jenis dan pendekatan penelitian  

Dalam penelitian ini digunakan pendekatan kualitatif sebagai 

prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata 

tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Ada 

beberapa istilah yang digunakan untuk penelitian kualitatif, yaitu 

penelitian atau inkuiri naturalistik, etnografi, interaksionis simbolik, 

perspektif ke dalam, etnometodologi, fenomenologis, studi kasus, 

interpretatif, ekologis, dan deskriptif.12 

                                                             
11 Fatma Muharromah, Universitas Jember, Aspek Hukum Mewaris Didasarkan Hibah 

Wasiat Menurut Hukum Waris Islam (Faraidh) Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, 2012. 

 12 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 

2000), 2. 
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Penelitian kualitatif melibatkan penggunaan dan pengumpulan 

berbagai bahan empiris (studi kasus, pengalaman pribadi, introspeksi, 

riwayat hidup, wawancara, pengamatan, teks sejarah, interaksi, dan visual) 

yang menggambarkan momen rutin dan problematis, serta maknanya 

dalam kehidupan individual dan kolektif.13 

2. Kehadiran Peneliti  

Manusia merupakan alat (instrumen) utama pengumpulan data. 

Penelitian kualitatif menghendaki peneliti atau dengan bantuan orang lain 

sebagai alat utama pengumpulan data. Hal ini dimaksudkan agar lebih 

mudah mengadakan penyesuaian terhadap kenyataan-kenyataan yang ada 

di lapangan.14 

3. Lokasi Penelitian  

Lokasi penelitian yaitu Dusun Nanggalan Desa Babadan Kecamatan 

Paron Kabupaten Ngawi. Dikarnakan daerah ini masih banyak yang 

menggunakan hibah sebagai waris dan itu dilakukan sebagian besar 

masyarakatnya secara turun-temurun. 

4. Data dan Sumber data 

Setiap penelitian memerlukan data, karena data merupakan sumber 

informan yang memberikan gambaran utama tentang ada tidaknya 

                                                             
13 Andi Prastowo, Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian 

(Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), 23. 
14 S. Margono, Metodologi Penelitian Pendidikan (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2003), 38. 
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masalah yang akan diteliti.15Ada pun data yang di perlukan yaitu data 

primer dan sekunder. 

a. Data Primer adalah sumber data yang langsung diberikan kepada 

pengumpul data. Yaitu masyarakat Desa Babadan, kepala Desa, dan 

orang yang besangkutan sepeti Bapak Suroto, Bapak Imron, Bapak 

Mundhofir. 

b. Data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung diberikan data 

pada pengumpul data. Yaitu lewat dokumen, letak geografis, sejarah, 

kondisi masyarakat desa, serta buku-buku yang berkaitan dengan 

masalah yang diteliti.   

5. Teknik pengumpulan data 

Dalam penyusunan sebuah karya tulis ilmiah, metode pengolahan 

data merupakan salah satu proses yang sangat penting yang dilalui 

seorang peneliti. Berkaitan dengan metode pengolahan data yang akan 

dipakai dalam penelitian ini, penulis akan melalui beberapa tahapan, di 

antaranya: 

a. Editing  

Editing adalah meneliti kembali data-data yang diperoleh 

apakah data-data tersebut sudah memenuhi syarat untuk dijadikan 

bahan dalam proses selanjutnya. Dalam hal ini penulis melakukan 

                                                             
15 Afifudin dan Beni Ahmad Saebani, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: CV. 

Pustaka Setia, 2009), 117. 
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editing terhadap dari hasil catatan-catatan wawancara terhadap 

pelaku hibah waris.  

b. Analyzing  

Yang dimaksud analyzing adalah proses penyerdehnaan kata 

kedalam bentuk yang lebih mudah di baca dan juga mudah untuk 

diinterprestasiakan.16 Dalam halini analisa data yang diguanakan 

oleh penulis adalah deskriptip kuantitatif, yaitu analisis yang 

menggambarkan keadaan atau status fenomena sendan kata-kata 

atau kalimat, kemudian dipisahakan menurut katagorinya  untuk 

memperoleh kesimpulan. 

c. Concluding  

Sebagai tahap akhir daripengolahan data adalah concluding. 

Adapun yang dimaksud dengan concluding adalah pengambilan 

kesimpulan dari data-data yang diperoleh setelah analisa untuk 

memeproleh jawaban kepada pembaca atas kegelisahan yang di 

paparkan pada latar belakang masalah.17 Hal ini dikhawatirkan data 

akan hilang atau ide yang ada dalam pikiran penulis akan cepat 

luntur bila analisis data segera tidak dilakukan. 

6. Analisis Data 

Analisis data diantaranya dari wawancara adalah proses menelaah 

seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, pengamatan lapangan 

                                                             
16 Masri Singaribun, Syofyan Efendi, metode penelitian survey, (Jakarta LP3S, 1987), 263. 
17 Nana Sudjana, Ahwal Kusuma, Proposal Penelitian Diperguruan Tinggi, 89. 

 



14 
 

 
 

yang sudah dituangkan dalam bentuk catatan, dokumen pribadi, 

dokumen resmi, foto dan sebagainya.Dalam pembahsan ini atau dalam 

proses analisa ini, penulis menganalisa tiga alur kegiatan yang terjadi 

secara bersama-sama yaitu, reduksi data, penyajian data, dan penariakn 

kesimpulan. 

7. Pengecekan keabsahan data 

Adapun pengecekan keabsahan data yang digunakan peneliti dalam 

penelitian ini adalah dengan metode triangulasi.Dalam teknik 

pengumpulan data, triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan 

data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan 

dan sumber data yang telah ada.Dalam penelitan kualitatif, teknik 

triangulasi dimanfaatkan sebagai pengecekan keabsahan data yang 

peneliti temukan dari hasil wawancara peneliti dengan informan kunci 

lainya dan kemudian peneliti mengkonfirmasiakan dengan studi 

dokumentasi yang berhubungan dengan penelitian serta hasil 

pengamatan peneliti di lapangan sehingga kemurnian dan keabsahan data 

terjamin.18 

G. SISTMATIKA PEMBAHASAN 

Sistematika pembahsan bertujuan agar peneiti lebih terarah 

danmemudahkan peneliti dalam penulisan hasil penelitian nanti maka 

peneliti menyusun sistematika pembahasan dalam lima bab sebagai berikut:  

                                                             
18 Sugiono, Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif kualitatif dan R&D 

(Bandung: Alafabeta, 2010), 330. 
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Bab I sebagai pendahuluan yang berfungsi sebagai gambaran umum 

tentang skripsi, berisi tentang uraian latar belakang masalah, rumusan 

masalah, identifikasi dan batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, serta sistematika pembahsan. 

Bab II merupakan landasan teori, bab ini berfungsi untuk 

mengetengahkan kerangka awal teori yang digunakan sebagai landasan 

melakukan penelitian yang terdiri dari penlitian dan dasar hukum 

tentangpengertian hibah, waris, ‘urf menurut hukum Islam 

Bab III tentang hasil penelitian berisi tentang isi serta uraian hasil 

dari wawancara terhadap pelaku hibah waris. 

Bab IV merupakan pembahsan dengan alat analisa atau kajian teori 

yang telah ditulis dalam bab II. Selain itu penjelasan atau uraian yang ditulis 

dalam bab ini, juga sebagai usaha untuk menemukan jawaban atas masalah 

atau pernyataan-pernyataan yamg ada dalam rumusan masalah. 

Bab V merupakan bab terakhir yang berisi kesmpulan dan saran. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORI TENTANG HIBAH, WARIS. 

A. HIBAH 

1. Pengertian Hibah  

Hibah berasal dari bahasa Arab yang secara etimologis berarti 

melewatkan atau menyalurkan, juga bisa di artikan memberi. Hibah 

merupakan salah satu contoh akad tabarru, yaitu akad yang dibuat tidak 

ditujukan untuk mencari keuntungan. Melainkan ditujukan kepada orang 

lain secara cuma-cuma.  

Berdasarkan uraian di atas maka kriteria hibah adalah: 

1. Suatu pemberian  

2. Tidak mengaharap kontrasepsi atau Cuma-Cuma 

3. Dibrikan ketika pemberi hibah masih hidup  

4. Tidak dapat ditarik kembali 19 

Menurut hukum syara’ hibah berarti akad yang pokok 

persoalannya pemberian harta milik seseorang kepada orang lain di waktu 

dia hidup, tanpa adanya imbalan. Apabila seseorang memberikan hartanya 

kepada orang lain untuk dimanfaatkan tetapi tidak diberikan kepadanya 

hak pemilikan, maka hal itu disebut I’aarah (pinjaman).20 Bahwasannya 

keluarnya harta dengan derma (pemberian) bisa berupa hibah, hadiah dan 

sedekah. Jika tujuannya adalah untuk mendapatkan pahala akhirat, maka 

                                                             
19 Mardani, Hukum Kewarisan Islam di Indonesia, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 

2014). 125. 
20 Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah jilid (14), terj, Drs. Mudzakir, :( Al-ma’arif). 167. 
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dinamakan sedekah. Jika yang dimaksud untuk kasih sayang dan 

mempererat hubungan, maka dinamakan hadiah. Sedangkan yang 

dimaksud agar orang yang diberi dapat memanfaatkannya, maka 

dinamakan hibah. Inilah perbedaan dari beberapa hal diatas. Kasih sayang 

dan mempererat hubungan merupakan alasan yang disyari’atkan yang 

tujuannya untuk mendapatkan pahala di akhirat. 

Walaupun begitu, semuanya memiliki satu kesamaan, yaitu berupa 

derma (pemberian) murni, yang pelakunya tidak mengharapkan sesuatu 

darinya.21 Dalam hibah yang diberikan, ialah harta yang telah menjadi 

milik dari orang yang menghibahkan, bukan hasil dari harta itu. 

Menjadikan orang lain sebagai pemilik hasil atau manfaat dari harta itu 

sendiri disebut ‘ariyah. Seorang penerima hibah menjadi milik dari harta 

yang dihibahkan kepadanya, sedangkan dalam ‘ariyah, si penerima hanya 

memperoleh hak memakai atau menikmati kegunaan atau hasil dari benda 

itu dalam waktu tertentu, tidak menjadi miliknya. Pada hibah tidak ada 

penggantian. 

Pemberian dengan penggantian disebut bai’ (jual beli). Jadi hibah 

merupakan pemindahan langsung hak milik itu sendiri oleh seorang 

kepada orang lain tanpa pamrih atau tanpa mengharap balasan. Jarang 

suatu pemberian yang diberikan tanpa pamrih atau tanpa mengharap 

balasa, atau sebagai pembalasan dari sesuatu yang telah diberikan 

                                                             
21 Syaikh Muhammad bin Shalih al-‘Utsaimin, terj, Abu Hudzaifah, Panduan Wakaf 

Hibah. 199. 
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kepadanya.22 Praktik pelaksanaannya di Indonesia, khususnya 

penghibahan atas barang-barang yang tidak bergerak, seperti penghibahan 

atas tanah dan rumah, selalu dipedomani ketentuan yang termaktub dalam 

pasal 1682 dan 168 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yaitu adanya 

suatu formalitas dalam bentuk akta notaris. Maksudnya pernyataan 

penghibahan itu dilaksanakan di hadapan notaries, hal ini kaitannya 

dengan pengurusan surat-surat balik nama atas benda-benda tersebut. 

Sedangkan apabila benda-benda yang dihibahkan tersebut 

berbentuk tanah yang sudah mempunyai sertifikat, maka penghibahan 

harus dilakukan di depan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di daerah 

mana tanahtersebut berada. Penghibahan atas barang-barang bergerak 

tidak ada formalitas yang harus diikuti, dan sah dilakukan dengan cara 

menyerahkan langsung barang tersebut kepada penerima hibah, dan 

seketika itu juga telah terjadi perpindahan hak dari hak pemberi hibah 

kepada penerima hibah.23 

Macam-macam hibah bersyarat: 

1. Hibah ‘umra (kuberikan benda ini kepadamu selama kau masih hidup 

kalau kau mati sebelum saya, benda ini kembali kepada saya) jadi 

hibah untuk selama hidup pihak yang diberi. 

                                                             
22 Asyuni A. Rahman, Dkk, Ilmu Fiqih, (Jakarta; Departemen Agama Republik Indonesia). 
23 Chairuman Pasaribu, Suhrawardi K. Lubis, Hukum Perjanjian Dalam Islam.( Jakarta: 

Sinar Grafika, 2004). 117. 
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2. Hibah ruqba (kuberikan benda ini kepadamu dengan syarat: kalau 

kau mati sebelum saya, benda ini tetap milikku; kalau saya mati 

lebih dahulu menjadilah milikmu). 

Kedua macam hibah ini tidak diperkenankan, karena hak milik atas 

benda yang dihibahkan seharusnya sudah berpindah bila sudah diucapkan 

Kabul dan benda telah berada di tangan pihak yang diberi. Di kalangan 

masyarakat lazim digunakan istilah hibah, yang tidak sesuai dengan 

ketentuan hibah yang dimaksud di atas, misalnya hibah sebidang tanah 

seorang tua yang tanpa keturunan kepada seorang yang diharapkan akan 

merawatnya kelak di hari tua. Berarti ada imbalan dan pamrih, jadi 

sebenarnya bukan hibah melainkan perjanjian baku piara.24 

2. Dasar Hukum Hibah 

Dasar hukum hibah ini adalah firman Allah: 

ِكنَّ ٱۡلبِرَّ َمۡن َولُّواْ ُوُجوهَكُۡم قِبََل ٱۡلَمۡشرِ ۞لَّۡيَس ٱۡلبِرَّ أَن تُ  اَمَن ءَ ِق َوٱۡلَمۡغِربِ َولَٰ

بِ  ئَِكِة َوٱۡلِكتَٰ
ٓ ِ َوٱۡليَۡوِم ٱۡۡلِٓخِر َوٱۡلَملَٰ ِ بِٱَّللَّ َن َوَءاتَى ٱۡلَماَل َعلَٰى حُ  َوٱلنَّبِي  ب ِهِۦ ذَِوي ۧ 

ِكيَن َوٱبۡ  َمٰى َوٱۡلَمَسٰ َٰ قَاِب َوأَقَامَ  َن ٱلسَّبِيلِ ٱۡلقُۡربَٰى َوٱۡليَت  َوٱلسَّآئِِليَن َوفِي ٱلر ِ

َكٰوةَ َوٱۡلُموفُوَن بِعَۡهِدِهۡم إِ  لَٰوةَ َوَءاتَى ٱلزَّ بِِريَن فِي ٱۡلبَ ٱلصَّ َهدُواْۖۡ َوٱلصَّٰ ۡأَسآِء ذَا َعٰ

ئَِك ٱلَِّذيَن َصدَ 
ٓ آِء َوِحيَن ٱۡلبَۡأِسٍۗ أُْولَٰ رَّ ئَِك هُمُ َوٱلضَّ

ٓ  ١٧٧ ٱۡلُمتَّقُوَن  قُواْۖۡ َوأُْولَٰ

 

Artinya: dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak 

yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan), 
orang-orang yang meminta-minta dan (memerlukan) hamba sahaya. 

(QS Al Baqarah: 177)25 

 Firman Allah: 

ا تُِحبُّوَنَۚ  َ  لَن تَنَالُواْ ٱۡلبِرَّ َحتَّٰى تُنِفقُواْ ِممَّ هِۦ َعِليٞم  بِ َوَما تُنِفقُواْ ِمن َشۡيٖء فَإِنَّ ٱَّللَّ

٩٢ 

                                                             
24 Andi Tahir Hamid, Beberapa Hal Baru Tentang Peradilan Agama Dan Bidangnya, 

(Jakarta: Sinar Grafika, 1996).  72. 
25 Departemen Agama, Al-Qur’an dan Terjemahnya, Surat al-Baqarah, (Semarang: Toha 

Putra).  177. 
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Artinya: “Kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu menginfakan 

sebagian harta yang kamu cintai. Dan apapun yang kamu infakkan, 

tentang hal itu, sungguh Allah Maha Mengetahui. (QS. Ali Imron: 92)26 
 

3. Rukun dan Syarat Hibah 

Didalam hibah mempunyai rukun dan syarat yakni: 

1. Rukun Hibah 

a. Pemberi Hibah 

Pemberi hibah adalah pemilik sah barang yang akan dihibahkan dan 

pada waktu pemberian itu dilakukan berada dalam keadaan sehat, baik 

jasmani maupun rohaninya. Selain itu, pemberi hibah harus memenuhi 

syarat sebagai orang yang telah dewasa serat cakap melakukan tindakan 

hukum dan mempunyai harta atau barang yang akan dihibahkan. 

b. Penerima hibah 

Penerima hibah adalah setiap orang, baik perorangan maupun badan 

hukum yang layak untuk memiliki barang yang dihibahkan kepadanya. 

Penerima hibah diisyaratkan sebagai orang yang cakap melakukan 

tindakan hukum. Kalaupun masih di bawah umur, diwakili oleh walinya, 

jasmani maupun rohaninnya. Penerima hibah harus memenuhi syarat 

sebagai orang yang telah dewasa serta cakap melakukan tindakan hukum 

dan mempunyai hahrta atau barang yang akan dihibahkan. Pada dasarnya 

penerima hibah adalah setiap orang badan baik jasmani maupun 

rohaninya. Penerima hibah juga harus memenuhi syarat sebagai orang 

                                                             
26 Departemen Agama Al-Qur’an dan Terjemahnya, surat Ali-imron, (Semarang Toha 

Putra).  92. 
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yang telah dewasa serta cakap melakukan tindakan hukum dan 

mempunyai harta atau barang yang dihibahkan. 

c. Harta yang dihibahkan 

Harta atau barang yang dihibahkan dapat berupa segala barang, baik 

bergerak maupun tidak bergerak, yang penting bersifat permanen. Selain 

itu, hibah mempunyai syarat-syarat tertentu, yaitu (1) barang itu nilainya 

jelas; (2) barang itu ada sewaktu terjadi hibah. Buah-buahan yang akan 

dipetik tahun depan atau binatang yang akan lahir, tidak sah untuk 

dihibahkan; (3) barang itu berharga menurut agama Islam. Karena 

bangkai, darah, babi, khamar, tidak sah dihibahan; (4) barang itu dapat 

diserahterimakan; (5) barang itu dimiliki oleh pemberi hibah. 

d. Ijab-Qabul 

Ijab-qabul (serah terima) dikalangan ulama mahdzab Syafi’i 

merupakan syarat sahnya suatu hibah. Selain itu, mereka menetapkan 

beberapa syarat yang berkaitan denga ijab-qabul, yaitu (1) sesuai antara 

qabul dengan ijabnya; (2) qabul mengikat ijab; (3) akad hibah tidak 

dikaitkan dengan sesuatu (akad tidak tergantung) seperti perkataan:”aku 

hibahkan barang ini padamu, bila si anu datang dari Makkah”. Hibah 

pada dasarnya dapat dilakukan secara lisan dihadapan dua orang saksi 

yang memenuhi syarat. Namun untuk kepastian hukum sebaiknya 
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pelaksanaannya dilakukan secara tertulis sesuai dengan anjuran Al-

Qur’an.27 

Adapun hibah sah melalui ijab-qabul dalam betuk apapun selagi 

pemberian harta tersebut tanpa imbalan. Misalnya, seorang penghibah 

berkata, “Aku hibahkan kepadamu, aku hadiahkan kepadamu, aku 

berikan kepadamu,” atau semisalnya. Sedangkan orang lain berkata, “Ya, 

aku terima.”Malik dan Syafi’i berpendapat bahwa dipegangnya qabul di 

dalam hibah. Kalangan madzab Hanafi berpendapat bahwa ijab sudah 

cukup dan itulah yang paling salih. Sedangkan kalangan madzab 

Hambali berpendpat bahwa hibah itu sah dengan pemberian yang 

menunjukkan keterkaitan dengannya, karena Nabi SAW memberikan 

dan diberi hadiah. Begitu juga yang dilakukan oleh para sahabat bahwa 

mereka tidak mensyaratkan ijab qabul atau semisalnya.28 

2. Syarat Hibah 

a. Syarat orang yang menghibahkan, yaitu : 

1) Orang yang cakap bertindak hukum, balig, berakal dan cerdas, oleh 

karena itu, anak kecil dan orang gila tidak sah hibahnya, karena 

mereka termasuk orang yang tidak cakap bertindak hukum. Menurut 

kompilasi hukum Islam, untuk kepastian hukum maka standar umur 

yang menghibahkan adalah telah berumur sekurang-kurangnya 21 

tahun, dan berakal sehat. 

                                                             
27 Zainuddin Ali, Hukum Perdata Islam Di Indonesia, (Jakarta: Sianar Grafika, 2006). 138-

139. 
28 Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah jilid (4), (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006). 437. 
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2) Pemilik apa yang dihibahkan 

3) Bukan orang yang dibatasi haknya karena suatu alasan. 

4) Tidak ada paksaan. 

5) Dapat menghibahkan sebanyak-banyakya 1/3 harta bendanya kepada 

orang lain atau lembaga di hadapan orang saksi untuk dimiliki. 

b. Syarat harta yang dihibahkan, yaitu : 

1) Benar-benar ada 

2) Harta yang bernilai 

3) Dapat dimiliki zatnya, yakni apa yang biasanya dimiliki, diterima 

peredarannya dan kepemilikannya dapat berpindah tangan.  

4) Tidak berhubungan dengan tempat milik penghibah dan wajib 

dipisahkan dan diserahkan kepada yang diberi hibah sehingga menjadi 

milik baginya. 

5) Dikhususkan, yakni yang dihibahnkan itu bukan untuk umum. Namun 

Imam Malik, As-Syafi’i, Ahmad, Abu Tsaur tidak mensyaratkan 

demikian, dan menurutnya hibah untuk umum yang tidak dibagi-bagi 

tidak sah. 

c. Syarat Lafaz Hibah (Ijab Qabul) 

Ijab qabul harus didasarkan pada kesepakatan bebas dari para pihak, 

tanpa adanya unsur paksaan, kekhilafan, atau penipuan. Pernyataan ijab 

qabul dapat dilaksanakan baik lisan maupun tertulis. 
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d. Syarat Penerima Hibah 

Orang yang bertindak sebagai penerima hibah harus benar-benar 

sudah ada. Sehingga bayi di dalam kandungan tidak diperkenankan 

menerima hibah. Sebagai penerima hibah ia tidak dipersyaratkan harus 

sudah dewasa atau berakal sehat.29Bila seseorang menderita sakit yang 

menyebabkan kematian, sedang dia menghibahkan kepada orang lain, 

maka hukum hibahnya itu seperti wasiatnya. Apabila dia menghibahkan 

kepada seorang diantara ahli waris, kemuidan dia mati, sedang ahli waris 

yang lain mendakwakan bahwa dia menghibahkan kepadanya dalam 

keadaan sakit yang menyebabkan kematian, dan orang yang diberi hibah 

mendakwa bahwa hibah itu diberikan kepadanya diwaktu penghibah 

sehat, maka oarang yang diberi hibah wajib memperkuat kata-katanya, 

maka dianggap hibahnya itu terjadi pada waktu sakit. Dan hukum yang 

berlaku untuk itu adalah bahwa hibah itu tidak sah kecuali bila 

diperbolehkan oleh semua ahli waris.30 

Menurut mayoritas ulama bahwa seseorang dibolehkan untuk 

menghibahkan semua yang dimilikinya kepada orang lain. Muhammad 

ibnu Hasan dan sebagian kalangan ulama hanafi berkata, “tidak sah 

menghibahkan semua harta meskipun dengan tujuan kebaikan.”Mereka 

menganggap bahwa orang yang berbuat demikian itu sebagai orang 

bodoh yang wajib dibatasi tindakannya. Sebagian ulama berpendapat 

                                                             
29 Mardani, Hukum Kewarisan Islam di Indonesia. (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 

2014).129-130. 
30 Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah jilid (14), terj, Mudzakir: Al-ma’arif.  172. 
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bahwa suatu hibah menjadi hak penerima hanya dengan akad semata 

tanpa diharuskan syarat penerimaan langsung, sebab pokok masalah ini 

ialah perjanjian itu sah tanpa syarat harus diterima langsung, demikianlah 

pendapat Ahmad, Malik, Abu Tsaur, dan kalangan Zhahiriyah. 

Berdasarkan pendapat tersebut, jika seseorang memberi hibah atau 

penerima hibah meninggal sebelum penyerahan barang hibah, maka 

hibah tersebut tidak batal. Sebab akad semata suatu hibah telah menjadi 

milik orang yang menerima hibah itu. 

Abu Hanifah, Syafi’I, dan ats-Tsauri mengatakan bahwa 

penerimaan secara langsung merupakan syarat sahnya hibah belum 

ditetapkan. Jika pemberi hibah atau penerima hibah meninggal sebelum 

adanya serah terima maka hibah tersebut dinilai batal.31Penarikan 

kembali atas sesuatu hibah adalah merupakan perbuatan yang 

diharamkan, meskipun hibah itu terjadi antara dua orang yang bersaudara 

atau suami istri. Adapun hibah yang boleh ditarik hanyalah hibah yang 

dilakukan atau diberikan oleh orang tua kepada anak-anaknya. 

Namun demikian kalaupun tertutup kemungkinan untuk menarik 

kembali sesuatu barang yang telah dihibahkan (menurut sebagian 

pendapat kecuali hibah yang diberikan terhadap anak) penarikan itu 

dapat juga dilakukan seandainya hibah yang diberikan tersebut guna 

mendapatkan imbalan atau balasan atas hibah yang diberikannya. 

Misalnya seseorang yang telah berusia lanjut memberi hibah kepada 

                                                             
31 Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah jilid (4). (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006). 439. 
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seseorang tertentu, dengan harapan jiranya si penerima hibah 

memeliharanya, namun kemudian setelah hibah dilaksanankan si 

penerima hibah tidak memperhatikan keadaan si pemberi hibah. Maka 

dalam hal seperti ini si pemberi hibah dapat menarik kembali hibah yang 

telah diberikannya. 

Dalam ketentuan kitab undang-undang hukum perdata tentang 

penarikan kembali hibah ini diatur dalam ketentuan pasal 1688 yang 

mana menurut pasal ini kemungkinan untuk mencabut atau menarik 

kembali atas sesuatu yang diberikan kepada orang lain ada, apabila 

terjadi hal-hal sebagai berikut: 

1. Karena si penerima hibah tidak memenuhi syarat-syarat yang telah 

ditentukan oleh si penghibah. Syarat ini lazimnya berbentuk 

pembebanan kepada si penerima hibah. 

2. Si penerima hibah telah bersalah melakukan atau membantu 

melakukan suatu kejahatan yang bertujuan menghilangkan jiwa si 

penghibah, atau sesuatu kejahatan yang bertujuab menghilangkan 

jiwa si penghibah, atau sesuatu kejahata dalam bentuk lain yang 

bertujuan mencelakakan diri penghibah. 

3. Jika penerima hibah menolak untuk memberikan tunjangan nafkah 

terhadap diri si penghibah, apabila ia jatuh miskin. 32 

 

                                                             
32 Chairuman Pasaribu., Suhrawardi K. Lubis., Hukum Perjanjian Dalam Islam,( Jakarta: 

Sinar Grafika,2004). 119. 
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c. Hikmah dan manfaat disyariatkannya hibah adalah sebagai berikut : 

1. Memberi hibah dapat menghilangkan penyakit dengki, yakni penyakit 

yang terdapat dalam hati dan dapat merusak nilai-nilai keimanan. 

Hibah yang dilakukan sebagai penawar racun hati, yaitu dengki. 

2. Hibah dapat mendatangkan rasa saling mengasihi dan menyayangi. 

Hibah atau hadiah dapat menghilangkan rasa dendam.33 

d. Hibah dalam Hukum Adat 

Hibah dalam hukum adat dikenal dengan “beri-memberi” yang 

memiliki makna memberi orang lain barang-barang untuk menunjukkan 

belas kasih, harga menghargai, tanda ingat, tanda hormat, tanda terima 

kasih, tanda akrab, tanda prihatin, dan sebagainya. Beri memberi ini 

dapat dilakukan dengan objek yang berupa barang ringan atau barang 

berat. Barang ringan adalah barang-barang yang nilai harganya rendah, 

sedangkan barang berat adalah barang-barang yang bernilai tinggi. 

Misalnya barang ringan adalah uang belanja, bahan makanan, 

pakaian, perhiasan, alat rumah tangga dan lain-lain. Menjadi adat 

kebiasaan anggota masyarakat untuk menyampaikan buah tangan ketika 

bertamu pada kenalan. Pada umumnya karya budi perorangan ini tidak 

mengharap adanya balasan yang langsung, namun sekedar untuk 

menunjukkan harga diri, agar dipuji dan tahu adat. 

                                                             
33 Mardani, Hukum Kewarisan Islam di Indonesia, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 

2014). 132. 
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Untuk beri-memberi barang berat, misalnya tanah, dapat terjadi 

dalam hubungan kekerabatan atau dikarenakan balas budi dalam 

hubungan ketetanggaan atau persahabatan yang segala sesuatu dijiwai 

oleh rasa kekeluargaan. Tidak semua barang berat dapat diberikan 

kepada orang lain, harta pusaka keturunan, harta benda alat perlengkapan 

adat, dan gelar-gelar kepemimpinan adat tidak boleh diberikan kepada 

seeorang yang tidak pada tempatnya. 

Istilah beri-memberi yang menyangkut barang berat sesungguhnya 

adalah merupakan hibah yang dilakukan seseorang kepada orang lain 

yang tidak ada sangkutan pautnya dengan waris. Artinya pemberian itu 

terjadi sebelum pemilik benda meninggal. Di Lampung yang pada 

dasarnya anak wanita tidak mendapatkan warisan dari orang tuanya, oleh 

karena itu orang tua memberi barang bawaan (sesan) kepada anak wanita 

saat ia pergi bersuami dalam bentuk perkawinan dengan jujur atau sereh. 

Di Jawa berlaku pemberian harta sebagai modal kehidupan tatkala 

anaknya mencar atau mentas disebabkan sudah berumah tangga sendiri. 

Terhadap pemberian barang berat ini disyaratkan orangnya tertentu dan 

penyerahannya harus terang dan tunai. 

Pada harta biasa seorang yang tidak kaya, bekal hidup yang diterima 

si anak di saat ia menginjak ambang hidup baru itu adalah sama besarnya 

dengan bagiannya di dalam harta peninggaan selaku ahli waris. 

Tambahan bekal tersebut hanya mungkin diberikan bila si pewaris 

termasuk orang yang mampu atau berada. Dalam hal demikian harta-
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harta yang merupakan pemberian seseorang kepada keluarganya 

(anaknya) kelak akan diperhitungkan pada pembagian harta peninggalan, 

sesudah kedua orang tuanya meninggal. 

Dalam pembagian harta orang tua kepada anaknya mengemukakan 

suatu dalil, bahwa dalam Hukum Adat pemberian secara berbeda-beda 

pada anak-anak ini tidak boleh sedemikian rupa, sehingga seorang anak 

yang tidak disenangi oleh ayahnya, tidak mendapat harta kekayaan yang 

cukup untuk menjadi bahan hidup yang pantas menurut keadaan bagi 

keluarga sesomah. Tegasnya adalah bahwa orang tua terikat kepada asa, 

bahwa semua anak harus mendapat bagian yang pantas dari harta 

kekayaannya (bahwa pencabutan hak waris seorang anak adalah 

terlarang), namun ia mempunyai kebebasan mengenai cara pembagian 

dan mengenai ketentuan tentang jumlah bagian masing-masing. 

Parameter yang digunakan dalam hukum adat ini tidak pasti dikarenakan 

hukum waris adat tidak mengenal asas ligitime portie atau bagian mutlak 

sebagian hukum waris barat yang telah menentukan hak-hak waris atas 

bagian tertentu dari harta warisan mana diatur dalam pasal 913 KUHP 

Perdata atau di dalam hukum Islam yang dengan tegas mengatur bagian 

ahli waris dalam QS. An-Nisa’. 

Pemberian hibah ini tidak memerlukan persetujuan ahli waris namun 

tidak boleh merugikan ahli waris dari si penghibah. Hal demikian juga 

berlaku bila terdapat anak angkat. Anak-anaknya sendiri selayaknya 
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harus mendapat bagian dari harta warisan yang sekurang-kurangnya 

sepadan dengan barang-barang yang diberikan kepada anak angkat tadi. 

Ada kalanya suatu penghibahan pada waktu seseorang pemilik 

barang masih segar bugar, dianggap selaku permulaan dari pembagian 

warisan si penghibah itu kelak pada waktu ia meninggal dunia. Hal ini 

berpengaruh pada kebolehan penarikan kembali hibah, karena jika hibah 

dianggap sebagai wasiat maka hibah tersebut dapat ditarik kembali, 

namun jika hibah tersebut merupakan hibah biasa maka tidak dapat 

ditarik kembali. 

Dalam hukum adat dikenal adanya syarat penghibahan itu harus 

dilakukan di depan notaries. Meskipun penghibahan itu dilaksanakan 

tidak didepan notaris hibah tersebut tetap saja mempunyai kekuatan 

hukum. Ketentuan ini adalah sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah 

Pengadilan Negeri seluruh Indonesia yang menyatakan bakhwa Akta 

Notaris, khusunya dalam hibah tidak diperlukan lagi. Gagasan ini 

dipelopori oleh Almarhum Suhardjo ketika menjabat sebagai Menteri 

Kehakiman RI. Beliau mengemukakan bahwa KUH Perdata bukanlah 

kitab undang-undang (wet book), tetapi hanya sebagai kumpulan hukum 

(recht book) belaka.34 

                                                             
34 Abdul Ghafur Anshori, Filsafat Hukum Hibah dan Wasiat di Indonesia. (Yogyakarta, 

Universitas Gajah Mada Press, 2011). 
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B. HIBAH DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM 

Sebagaimana telah diuraikan bahwa hibah, merupakan pemberian 

dari seseorang pemberi hibah kepada orang lain sebagai penerima hibah 

ketika si pemberi hibah (yang punya harta) masih hidup, sedangkan warisan 

diberikan ketika si pewaris (yang punya harta) telah meninggal dunia. 

Walaupun waktu pemberiannya berbeda namun keduanya memiliki 

hubungan yang sangat erat terutama hibah itu diberikan kepada anak atau 

ahli waris karena akan menentukan terhadap bagian warisan yang akan 

diterimanya. 

Menurut Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam: hibah yang diberikan 

orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan. Memang, 

prinsip pelaksanaan hibah orang tua kepada anak sesuai dengan petunjuk 

Rasulullah Saw hendaknya bagian mereka disamakan. Kalaupun dibedakan, 

hanya bisa dilakukan jika mereka saling menyetujuinya. Oleh karena itu 

adanya perbedaan pendapat tentang status hukum melebihkan hibah kepada 

satu anak, tidak kepada orang lain, yang terpenting dalam pemberian hibah 

tersebut adalah dilakukan secara musyawarah dan atas persetujuan anak-

anak yang ada. Ini penting agar tidak terjadi perpecahan dalam keluarga. 

Dengan demikian dapat ditegaskan bahwa pemberian hibah dapat 

diperhitungkan sebagai warisan. Boleh jadi, pola pembagian demikian, oleh 

sementara pendapat dianggap sebagai sikap mendua kaum muslimin 

menghadapi soal warisan. Di satu sisi menghendaki hukum waris Islam 

dilaksanakan, namun realisasinya telah ditempuh secara hibah, justru 
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sebelum si pewaris meninggal dunia. Bahwa kemudian kompilasi 

menegaskan demikian, kelihatannya didasari oleh kebiasaan yang dianggap 

“positif” oleh masyarakat. Karena, bukanlah sesuatu yang aneh, apabila 

pembagian harta waris, dilakukan akan menimbulkan penderitaan pihak 

tertentu, lebih-lebih apabila penyelesaiannya dalam bentuk gugatan di 

pengadilan.35 

C. PENEGRTIAN WARIS 

Waris adalah perpindahan kepemilikan dari orang yang telah 

meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik berupa harta, 

hutang, atau hak-hak syariyyah.36Secara bahasa, kata Mawarits merupakan 

jamak dari mirats, (irts, wirts, wiratsah dan turats yang dimaknakan dengan 

mauruts) adalah “harta peninggalan orang yang meninggal yang diwariskan 

kepada para warisnya.”Orang yang meninggalkan disebut muwarits. 

Sedang yang berhak menerima harta waris disebut warits.37 

D. SEBAB-SEBAB KEWARISAN 

1. Hubungan kekeluargaan 

Hubungan kekeluargaan dibagi dua, yaitu kekeluargaan yang sebenarnya 

dan hubungan kekeluargaan yang disebabkan oleh pembebasan budak. 

2. Hubungan perkawinan 

                                                             
35https://media.neliti.com/media/publications/43291-ID-analisis-tentang-hibah-dan-

korelasinya-dengan-kewarisan-dan-pembatalan-hibah-men. pdf. 
 

36 Muhammad Ali Ash-Shabuni, Hukum Waris, terj. Abdul Hamid Zahwan,( Solo: CV. 

Pustaka Mantiq, 1994), 31. 
37 Pasal 171 huruf a KHI. 

https://media.neliti.com/media/publications/43291-ID-analisis-tentang-hibah-dan-korelasinya-dengan-kewarisan-dan-pembatalan-hibah-men
https://media.neliti.com/media/publications/43291-ID-analisis-tentang-hibah-dan-korelasinya-dengan-kewarisan-dan-pembatalan-hibah-men
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3. Hubungan keagamaan  

Orang Islam dapat warisan dari dua jalur: 

a. Ahli warisnya atau rahimnya tidak ada. Oleh karena itu, harta 

warisnya diserahkan pada baitul mal. Akan tetapi jika baitul mal 

belum teratur dengan baik, maka harta itu, diserahkan kepada seorang 

muslim yang adil, ahli dan bijaksana. 

b. Ahli warisnya hanya salah seorang dari suami atau istri, sedangkan 

rahimnya juga tidak ada. Sisa dari bagian suami atau istri, diserahkan 

ke baitul mal.  

4. Hubungan wala’ (sebab memerdekakan budak) 

Yaitu majikan mewarisi kepada budaknya yang telah 

memerdekakan, tidak sebaliknya. Hubungan ini sudah tidak berlaku lagi, 

karena setelah Islam datang, perbudakan sudah dihapus oleh Islam, 

karena perbudakan bertentangan dengan syariat Islam.38 

E. SEBAB-SEBAB TIDAK MENDAPAT WARIS 

Adapun yang menjadi sebab seseorang itu tidak mendapat warisan 

(hilangnya hak kewarisan/penghalang mempusakai) adalah disebabkan 

secara garis besar dapat diklarifikasikan kepada: 

1. Karena halangan kewarisan  

                                                             
38 Mardani, Hukum Kewarisan Islam di Indonesia, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 

2014).25-27. 



34 
 

 
 

Dalam hukum kewarisan Islam, yang menjadi penghalang bagi 

seseorang ahli waris untuk mendapatkan warisan disebabkan karena hal-

hal berikut; 

a. Pembunuhan  

b. Perbedaan agama 

2. Karena adannya kelompok keutamaan dan hijab  

Sebagaimana hukum waris lainnya, hukum waris Islam juga 

mengenal pengelompokan ahli waris kepada beberapa kelompok 

keutamaan, mislanya anak lebih utama dari cucu, ayah lebih dekat (lebih 

utama) kepada anak dibandingkan dengan saudara, ayah lebih dekat (lebih 

utama) kepada si anak dibandingkan dengan kakek. 

Kelompok keutamaan ini juga dapat disebabkan kuatnya hubungan 

kekerabatan, misalnya saudara kandung lebih utama dari saudara seayah 

atau seibu, sebab suadara kandung mempunyai dua garis penghubung 

(yaitu dari ayah dan ibu) sedangkan saudara sebapak dan seibu hanya 

dihubungkan oleh satu garis penghubung (yaitu ayah atau ibu saja). 

Sebelum harta peninggalan dibagikan kepada ahli waris, terlebih 

dahulu harus dikeluarkan hak-hak yang berhubungan dengan harta 

peninggalan si mayit, yang terdiri dari:  

a. Zakat atas harta peninggalan  

Adapun yang dimaksud dengan zakat atas harta peninggalan, yaitu 

zakat yang semestinya harus dibayarkan oleh si mayit, akan tetapi zakat 

tersebut belum dapat direalisasikan, lantas ia meninggal, maka untuk ini 
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zakat tersebut harus dibayar dari harta peninggalannya tersebut, seperti 

zakat pertanian dan zakat harta. 

b. Biaya pemeliharaan mayit  

Adapun yang dimaksud dengan biaya pemeliharaan si mayit adalah 

biaya yang dikeluarkan untuk penyelenggaraan jenazah, seperti kafan dan 

penguburan. 

c. Biaya hutang yang masih di tagih penghutang 

Hal ini sejalan denagn hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad yang 

artinya berbunyi sebagai berikut: Jiwa orang mukmin disangkutkan 

dengan utangnya, sehingga utangnya. Sehingga utangnya itu di lunasi. 

d. Wasiat  

Adapun yang dimaksud dengan wasiat di sini adalah yang bukan 

untuk kepentingan ahli waris, dan jumlah keseluruhan wasiat itu tidak 

boleh lebih dari sepertiga (1/3) dari jumlah keseluruhan harta peninggalan. 

Setelah dikeluarkan apa yang dikemukakan pada poin a, b, c dan d. 

Barulah harta tersebut berbentuk harta warisan, dan selanjutnya harta 

inilah yag dibagi-bagikan kepada ahli waris sesuai dengan ketentuan.39 

Harta warisan menurut Hukum Islam ialah segala sesuatu yang 

ditinggalkan oleh pewaris yang secara hukum dapat beralih kepada ahli 

warisnya. Dalam pengertian ini dapat dibedakan antara harta warisan 

dengan harta peninggalan. Harta peninggalan adalah semua yang 

                                                             
39 Suhrawardi K. Lubis., Komis Simanjutak., Hukum Waris Islam, (Jakarta: sinar Grafika 

offset, 2008). 52. 
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ditinggalkan oleh si mayit atau dalam arti apa-apa yang ada pada seseorang 

saat kematiannya: sedangkan harta warisan ialah harta peninggalan yang 

secara hukum syara’ berhak diterima oleh ahli warisnya.40 

F. HARTA WARISAN MENURUT BEBERAPA MAZHAB 

1. Menurut Kalangan Hanafiyah  

Pendapat yang termasyhur dari kalangan hanafiyah (ahli-ahli 

hukum madzhab hanafi) mengemukakan bahwa harta benda yang 

ditinggalkan si mati yang tidak mempunyai hubungan dengan orang lain 

(dengan pihak ketiga). 

2. Menurut Hanafiyah, Syafi’iyah, dan Malikiyah  

Menurut pendapat ulama-ulama ini yang dimaksud dengan harta 

peninggalan itu adalah segala yang ditinggalkan oleh si mati, baik berupa 

harta benda, maupun hak-hak. Baik hak-hak tersebut hak-hak kebendaan 

maupun bukan kebendaan. Harta warisan itu terdiri beberapa macam. 

Bentuk yang lazim adalah harta yang berwujud benda, baik benda 

bergerak, mupun benda tidak bergerak. Tentang yang menyangkut 

dengan hak-hak yang bukan berbentuk benda, oleh karena tidak ada 

petunjuk yang pasti dari al-Qur’an maupun hadis Nabi, terdapat 

perbedaan pendapat dikalangan ulama berkaitan denga hukumnya. 

Dalam menetukan bentuk hak yang mungkin dijadikan harta warisan 

                                                             
40 Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam. (Jakarta: Kencana, 2008). 209. 



37 
 

 
 

menurut perbedaan pendapat para ulama tersebut Dr. Yusuf Musa 

mencoba membagi hak tersebut kepada beberapa bentuk sebagai berikut: 

a. Hak kebendaan; yang dari segi haknya tidak dalam rupa benda/harta 

tetapi karena hubungannya yang kuat dengan harta dinilai sebagai 

harta seperti hak lewat dijalan umum atau hak pengairan 

b. Hak-hak kebendaan tetapi menyangkut pribadi si meninggal seperti 

mencabut pemberian kepada seseorang  

c. Hak-hak kebendaan tetapi menyangkut dengan kehendak si mayit, 

seperti hak khiyar (pilihan untuk melangsungkan atau membatalkan 

sebuah transaksi). 

d. Hak-hak bukan berbentuk benda dan menyangkut pribadi seseorang 

seperti hak ibu untuk menyusukan anak  

Tentang hak-hak mana diantara hak-hak tersebut diatas yang dapat 

diwariskan dapat dirumuskan sebagai berikut: 

a. Hak-hak yang oleh ulama disepakati dapat diwariskan yaitu hak-hak 

kebendaan yang dapat dinilai dengan harta seperti hak melewati jalan  

b. Hak-hak yang disepakati oleh ulama tidak dapat diwariskan yaitu hak-

hak yang bersifat pribadi, seperti hak pemeliharaan dan hak kewalian 

ayah atas anaknya.  

c. Hak-hak yang diperselisihkan oleh ulama tentang kelegalan 

pewarisnya adalah hak-hak yang tidak bersifat pribadi dan tidak pula 

bersifat kebendaan, seperti hak khiyar dan hak pencabutan pemberian. 
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G. AHLI WARIS DAN HAKNYA  

Ahli waris atau disebut juga warits dalam istilah fikih ialah orang yang 

berhak atas harta warisan yang ditinggalkan oleh orang yang mempunyai 

hubungan kekerabatan atau hubungan perkawinan denan pewaris yang 

meninggal. Disamping adanya hubungan kekerabatan dan perkawinan itu, 

mereka baru berhak menerima warisan secara hukum dengan terpenuhinya 

persyaratan sebagai berikut: 

1. Ahli waris itu telah atau masih hidup pada waktu meninggalnya pewaris 

2. Tidak ada hal-hal yang menghalanginya secara hukum untuk menerima 

warisan  

3. Tidak terhijab atau tertutup secara penuh oleh ahli waris yang lebih dekat.  

Perincian ahli waris: 

a. Ahli waris dalam hubungan kerabat: 

1) Anak laki-laki dan perempuan 

2) Cucu, laki-laki dan perempuan  

3) Ayah  

4) Ibu 

5) Kakek  

6) Nenek saudara anak saudara 

7) Paman  

8) Anak paman 
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b. Ahli waris dalam hubungan perkawinan 

Ahli waris yang disebabkan oleh hubungan perkawinan ialah suami 

atau istri. Suami menjadi ahli waris bagi istrinya dan sebaliknya istri 

adalah ahli waris bagi suaminya. Kedudukan suami atau istri sebagai ahli 

waris dijelaskan Allah dalam surah al-Nisa’ ayat 12. Adanya hubungan 

perkawinan antara seseorang laki-laki dengan seseorang perempuan 

tidak menyebabkan hak kewarisan apapun terhadap kerabat istri atau 

kerabat suami. Dalam hal ini anak tiri dari suami bukanlah ahli waris dari 

suami, demikia pula anak tiri dari istri bukanlah ahli waris dari istri. 

Dalam hal ini tidak ada perbedaan pendapat dikalangan ulama fikih.41 

H. HIBAH HUBUNGANYA DENGAN WARISAN 

Hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai 

warisan (Pasal 211 KHI). Yang terpenting dalam pemberian hibah tersebut 

adalah dilakukan secara musyawarah dan atas persetujuan anak-anak yang 

ada, agar tidak terjadi perpecahan di dalam keluarga. Memang, di dalam 

prinsip pelaksanaan hibah orang tua kepada anak sesuai dengan petunjuk 

Rasulullah Saw. Hendaknya bagian mereka disamakan kalaupun dibedakan, 

hanya bisa dilakukan jika mereka saling menyetujuinya. 

Dengan demikian dapat ditegaskan bahwa pemeberian hibah dapat 

diperhitungkan sebagian warisan. Boleh jadi, pola pembagian demikian, 

oleh sementara pendapat dianggap sebagai sikap mendua kaum muslimin 

                                                             
41 Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam. (Jakarta: Kencana, 2008). 210-221. 
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menghadapi soal warisan. Di satu sisi mengehendaki hukum waris Islam 

dilaksanakan, namun realisasinya telah ditempuh dengan cara hibah, justru 

sebelum si pewaris meninggal dunia. Bahwa kemudian kompilasi, 

menegaskan demikian, kelihatannya didasari oleh kebiasaan yang dianggap 

“positif” oleh masyarakat. Karena, bukanlah sesuatu yang aneh, apabila 

pembagian waris, dilakukan akan menimbulan penderitaan pihak tertentu, 

lebih-lebih apabila penyelesaian dalam bentuk gugatan di pengadilan. 

Kadang-kadang hibah diberikan kepada sebagian ahli waris diikuti degan 

perjanjian bahwa apabila ia sudah menerima hibah dalam jumlah tertentu. 

ia berjanji tidak akan meminta bagian warisan kelak jika si pemberi hibah 

meninggal. Perjanian semacam ini disebut dengan pengunduran diri. 

Persoalan sekarang, perlu diidentifikasi agar jelas, apakah hibah yang 

diberikan seseorang kepada anak-anaknya itu dianggap sebagai warisan, 

ataukah sebagai hibah biasa. Keduanya memiliki implikasi hukum yang 

berbeda. Pertama, apabila hibah itu diperhitungkan sebagai warisan, sangat 

tergantung kepada kesepakatan anak-anaknya, atau diperhitungkan menurut 

sistem kewarisan. Karena seperti kata Umar ibn al-Khattab, perdamaian 

justru lebih baik, dari pada nantinya harus melibatkan pengadilan. Kedua, 

apabila pemberian itu dinyatakan senagai hibah saja, maka menurut 

petunjuk Rasulullah Saw. Pembagiannya harus rata. 

Tidak kalah pentingnya dalam pelaksanaannya hibah adalah 

persaksian dua orang saksi, dan dibuktikan dengan buku otentik. Ini 

dimaksud agar kelak dikemudian agar kelak dikemudian hari ketika si 
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pemberi hibah meninggal dunia, tidak ada anggota keluarga atau ahli 

warisnya mempersoalkannya karena iktikad yang kurang atau tidak 

terpuji.42 

I. Kewarisan dalam Islam 

A. Definisi Kewarisan Islam 

Kata mawaris diambil dari bahasa Arab. Mawaris bentuk jamak dari 

al-mirats adalah bentuk masdar dari waritsa- yaritsu-irtsan-miratsan  

yang semakna dengan  yang berarti harta peninggalan; yaitu harta 

peninggalan dari orang yang meninggal.43 

Ayat yang berkaitan dengan masalah waris, baik secara langsung 

maupun tidak langsung di dalam AlQur’an dapat dijumpai dalam beberapa 

surah dan ayat, yaitu sebagai berikut:44 

َضاَعةَ ٍۗ َوَعلَ ۞ َواْلٰوِلٰدُت يُْرِضْعَن اَْوََلدَهُنَّ َحْولَْيِن َكاِملَْيِن ِلمَ  ى ْن اََرادَ اَْن يُّتِمَّ الرَّ

  تَُضۤارَّ َكلَُّف نَفٌْس اَِلَّ ُوْسعََها َۚ ََل تُ اْلَمْولُْوِد لَٗه ِرْزقُُهنَّ َوِكْسَوتُُهنَّ بِاْلَمْعُرْوِفٍۗ ََل 

ْن تََراض  َواِرِث ِمثُْل ٰذِلَك َۚ فَِاْن اََرادَا فَِصاًَل عَ َواِلدَةٌ ۢبَِولَِدَها َوََل َمْولُْودٌ لَّٗه بَِولَِدٖه َوَعلَى الْ 

ْنُهَما َوتََشاُور  فَََل ُجنَاَح َعلَْيِهَما ٍَۗواِْن اََردْتُّمْ  ا اَْوََلدَكُْم فَََل ُجنَ ِم  َعلَْيكُْم  احَ اَْن تَْستَْرِضعُْوٓ

آ ٰاتَْيتُْم بِاْلَمْعُرْوِفٍۗ َواتَّقُوا ّللٰاَ  ا اَنَّ ّللٰاَ بَِما تَْعَملُْوَن بَ اِذَا َسلَّْمتُْم مَّ  ِصْيرٌ  َواْعلَُمْوٓ
Artinya: Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua 

tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan 

kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan 

cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari 

                                                             
42 Ahmad Rofiq, Hukum kewarisan Islam di Indonesia, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 

1998. 473. 
43 M Dhamrah Khair, Hukum Kewarisan Islam menurut Ajaran Suni, (Bandar Lampung: 

Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung, 2011), hal. 11. 
44 Suhrawardi K Lubis dan Komis Simajuntak, Hukum Waris Islam praktis dan lengkap, 

edisi kedua, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hal. 20. 
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kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena 

anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena 

anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila 

keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan 

permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas 

keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang 

lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran 

dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah 

bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan. (Q.S Al 

Baqoroh ayat 233). 

Dalam Surat lain disebutkan mengenai bab waris: 

ا تََرَك اْلَواِلٰدِن َواَْلَْقَربُْوَنۖۡ وَ  مَّ َجاِل نَِصْيٌب م ِ ا تََرَك اْلَواِلٰدنِ ِللر ِ مَّ  ِللن َِسۤاِء نَِصْيٌب ِم 

ْفُروْ  ا قَلَّ ِمْنهُ اَْو َكثَُر ٍۗ نَِصْيبًا مَّ  ًضاَواَْلَْقَربُْوَن ِممَّ
Artinya: Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang 

tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari 

harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit 

atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan. Q.S An-Nisa’ 

ayat 7). 

 

B. Rukun Waris dan Syarat Waris 

Rukun waris merupakan sesuatu yang harus ada untuk mewujudkan 

bagian harta waris dimana bagian harta waris tidak akan ditemukan bila 

tidak ada rukun-rukunnya. 
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Rukun Waris:45 

1. Al-Muwarrits, yaitu orang yang meninggal dunia atau mati, baik 

mati hakiki maupun  mati hukmiy suatu kematian yang 

dinyatakan oleh keputusan hakim atas dasar beberapa sebab, 

kendati sebenarnya ia belum mati, yang meninggalkan harta atau 

hak. 

2. Al-Warits, yaitu orang hidup atau anak dalam kandungan yang 

mempunyai hak mewarisi, meskipun dalam kasus tertentu akan 

terhalang. Dengan demikian, seseorang dinyatakan sebagai ahli 

waris, jika: masih hidup, tidak ada penghalang bagi dirinya 

sebagai ahli waris, dan tidak tertutup oleh ahli waris utama. 

Seseorang dinyatakan sebagai ahli waris, jika mempunyai 

hubungan darah atau perkawinan. 

3. Al-Mauruts, yaitu harta warisan yang menjadi warisan. Sebagian 

ulama faraid menyebutnya dengan mirats atau irts. 

 

 

C. Syarat-syarat Waris 

Syarat merupakan sesuatu yang harus dilakukan sebelum rukun. 

Dengan demikian, apabila tidak ada syarat-syarat waris, berarti tidak ada 

                                                             
45 E Hassan Saleh, Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh Kontemporer, (Jakarta: PT Raja Grafindo 

Persada, 2008), hal. 349. 
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pembagian harta waris. Meskipun syarat-syarat waris terpenuhi, tidak 

sertamerta harta warisan dapat dibagikan. Syarat-syarat kewarisan:46 

1. Meninggalnya yang mewariskan. 

2. Ahli waris masih hidup 

D. Sebab-sebab Waris 

Kepemilikan harta orang yang meninggal dengan sendirinya beralih 

kepada orang hidup yang memiliki hubungan dengan orang yang telah 

meninggal dunia tersebut.47 Dalam literatur hukum Islam atau fikih, 

dinyatakan ada empat hubungan yang menyebabkan seseorang menerima 

harta warisan dari seseorang yang telah mati, yaitu hubungan perkawinan, 

hubungan kerabat, hubungan wala’ dan hubungan sesama Islam.  

1. Hubungan Perkawinan 

2. Hubungan Kekerabatan 

3. Hubungan Wala’ 

Wala’ berarti tetapnya hukum syara’ karena membebaskan budak 

atau kekerabatan menurut hukum Islam yang timbul karena adanya 

perjanjian tolong menolong dan sumpah setia antara seseorang dengan 

seseorang yang lain. Wala’ dalam yang pertama disebut dengan wala’ ul-

ataqah atau ushubah sababiyah yakni ushubah yang bukan disebabkan 

karena adanya pertalian nasab, tetapi disebabkan karena adanya sebab telah 

membebaskan budak. 

                                                             
46 Ahmad Rofiq, Hukum kewarisan Islam di Indonesia, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 

1998. 473. 
47 Ibid,. 440. 
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E. Halangan Mewarisi 

Halangan mewarisi atau mawani’al-irsti adalah halangan 

terlaksananya proses waris mewaris, yang dimaksudkan dengan halangan di 

sini adalah keadaan tertentu yang menyebabkan seseorang tidak 

mendapatkan warisan sekalipun seseorang ahli waris yang memenuhi 

syarat-syarat sebagai ahli waris, tetapi karena adanya keadaan tertentu itu 

sehingga ia terhalang menerima harta warisan, keadaan ini disebut mahjub 

atau mahrum. 

Adapun yang terhalang sebagai berikut:48 

1. Perbudakan 

Budak tidak dapat menerima waris atau terhalang. Hal ini 

disebabkan karena budak dianggap tidak mampu mengurusi 

harta warisan dan budak ini sendiri pada dasarnya milik tuannya. 

Dalam Al-Qur’an An Nahl ayat 16 : 75 

ْملُْوًكا َلَّ يَْقِدُر  َزْقنٰ عَ ۞ َضَرَب ّللٰاُ َمثًََل َعْبدًا مَّ َمْن رَّ ْزقًا هُ ِمنَّا رِ ٰلى َشْيء  وَّ

َجْهًراٍۗ َهْل يَْستَ  ا وَّ ِ ٍۗبَْل اَْكثَرُ َحَسنًا فَُهَو يُْنِفُق ِمْنهُ ِسرًّ هُْم ََل ٗوَن َۚ اَْلَحْمدُ َّلِلٰ

 يَْعلَُمْونَ 
Artinya: Allah membuat perumpamaan seorang hamba sahaya 

di bawah kekuasaan orang lain, yang tidak berdaya 

berbuat sesuatu, dan seorang yang Kami beri rezeki yang 

baik, lalu dia menginfakkan sebagian rezeki itu secara 

sembunyi-sembunyi dan secara terang-terangan. 

Samakah mereka itu? Segala puji hanya bagi Allah, 

tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. (Q.S. An-

Nahl Ayat 75) 

2. Pembunuhan 

                                                             
48 Ibid,. Hal 445. 
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Perbuatan membunuh yang dilakukan seseorang ahli 

waris terhadap  pewaris menjadi penghalang baginya untuk 

mendapatkan warisan dari pewaris. 

3. Beralih agama 

Berlainan agama dalam hukum kewarisan Islam 

dimaksudkan bahwa seseorang yang beragama Islam tidak dapat 

mewarisi kepada orang non-Muslim, demikian pula sebaliknya. 
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BAB III 

“HIBAH ORANG TUA TERHADAP ANAK SEBAGAI UPAYA MEMPERCEPAT 

HUKUM KEWARISAN DI DESA BABADAN KECAMATAN PARON 

KABUPATEN NGAWI” 

A. Monografi dan Demografi Desa Babadan Kecamatan Paron Kabupaten 

Ngawi 

1. Monografi  

Dusun Nanggalan Desa Babadan merupakan salah satu desa di 

kecamatan Paron kabupaten Ngawi. Dengan status topografi dataran, 

dengan ketinggian 97 meter dari ketingian air laut, dengan jarak 8 KM dari 

kecamatan paron dan 16, 2 KM dari kota Kabupaten Ngawi, wilayah 

babadan di golongkan pedesaan.  

Dusun nanggalan masuk dalam kelurahan babadan yang berbatasan 

sebelah utara dengan desa sidorejo sebelah selatan dengan hutan alas 

ketonggo, patalan, sebelah timur berbatasan dengan desa semen, sebelah 

barat dengan desa gentong. 

a. Pembagian wilayah  

Desa Babadan di pimpin oleh kepala desa dan di bantu oleh 

perangkat-perangkat lainnya yang selalu bekerja sama dalam 

perwakilan desa. Desa babadan dibagi menjadi lima dusun yaitu 

Babadan, Babadan Kulon, Nanggalan, Brendil, Jatisari. Desa 

Babadan dibagi menjadi 11 RW (Rukun Warga) dan 39 RT (Rukun 

Tetangga). 



48 
 

 
 

Desa Babadan merupakan daerah diantara dataran tinggi dan 

rendah.Desa Babadan memiliki daerah persawahan yang luas serta 

hutan, oleh karena itu desa Babadan menghasilkan padi dan hasil 

pertanian lainnya.49 

2. Demografi 

Demografi Desa Babadan Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi pada 

bulan Mei 2019 adalah sebagai berikut: 

a. Pendidikan  

Keadaan atau kondisi penduduk suatu daerah sangat 

menentukan kemajuan daerahnya. Jumlah penduduk Desa Babadan 

berdasarkan daftar isi potensi Desa Babadan 2019  adalah sebanyak 

5256 yang terdiri dari 2437 laki-laki dan 2819 perempuan  dengan 

jumlah kepela keluarga sebanyak 1614 KK.  

Tingkat pendidikan penduduk Desa Babadan masih sangat 

rendah. Sebagian besar penduduk adalah tamatan sekolah dasar (SD) 

sebanyak 2029 orang, tamat sekolah menengah pertama (SMP) 

sebanyak 736, tamat sekolah menengah atas (SMA) sebanyak  356, 

sedangkan tamat perguruan tinggi sebanyak 95 orang. 

Secara umum tingkat pendidikan masih dikatakan rendah 

dan jumlah penduduk yang tamat perguruan tinggi dan SMA jauh 

lebih besar tamanatan SMA. 

                                                             
 49 Wawancara Kepala Desa Joko Setiono, pada tanggal 09 mei 2019 di Kantor Kepala 

Desa, jam 09.00. 
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b. Sosial dan Ekonomi  

 Sebagai desa dianatara pegunungandan dataran rendah yang 

terdapat berbagai macam pertanian, sebagian besar mata 

pencaharian penduduk desa Babadan adalah bertani. Adapun data 

mata pencaharian penduduk desa Babadan adalah sebagai berikut: 

Jumlah penduduk menurut mata pencaharian  

1) Petani sendiri   : 634 Orang  

2) Buruh tani     : 718 orang  

3) Nelayan   : - orang  

4) Pengusaha industri   : 18 orang 

5) Buruh indusrti   : 54 orang 

6) Buruh bangunan  : 34 orang 

7) Pedagang    : 7 orang  

8) Pengangkutan   : 14 orang 

9) Pegawai negeri    : 43 orang 

10) Pensiunan   : 12 orang  

11) lain-lain    : 851 orang 

  Jumlah penduduk menurut agama: 

1) Islam    : 5256 orang 

2) Kristen katholik  : - orang 

3) Kristen protestan   : - orang 
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4) Budha    : - orang  

5) Hindu    : -orang 

6) Lainnya    : - orang 

c. Keadaan penduduk ` 

Pada umumnya penduduk di Desa Babadan hidup dengan 

hasil pertanian mereka. Seluruh penduduk Desa Babadan beragama 

dan tidak seorangpun yang tidak menganut kepercayaan. Sebagian 

besar penduduknya beragama Islam. Adapun jumlah penganut 

agama selain Islam tidak ada 

Masyarakat Desa Babadan adalah masyarakat yang suka 

bergotong royong. Hal ini terlihat dari adanya kegiatan gotong 

royong atau sambatan dalam pembangunan rumah, gotong royong 

menjaga kebersihan desa, gotong royong membangun jembatan, 

jalan, dan lain-lain. Masyarakat desa Babadan adalah masyarakat 

yang sosial tinggi dan tidak individualisme. Hal ini terlihat adanya 

kelompok arisan, kelompok ibu-ibu PKK, yang diisi dengan 

kegiatan keagamaan, seperti Maulid Al-Barzanji, yasinan dan tahlil. 

Pertumbuhan penduduk di Desa Babadan cukup tinggi. 

Jumlah penduduk kelompok anak dan remaja yang belum produktif 

lebih besar dibanding pada usia produktif. Sementara sarana 

pendidikan hanya terdapat tiga SD dan tiga TK (Taman Kanak-

Kanak), serta satu Madarsah diniyah yang bernuansa agamis. 
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d. Sarana dan prasarana tani 

Guna meningkatkan usaha-ussaha masyarakat terutama usaha 

pertanian, telah tersedia prasarana dan sarana pertanian yang ada di 

Desa Babadan Kecamatan Paron, Ngawi yaitu; 

1)  Tersedianya pengairan, karena tanaman padi ini terletak di 

daerah dataran yang agak tinggi, maka secara otomatis tanaman 

padi dengan mudah akan tumbuh dengan subur. 

2)  Disamping itu sarana jalan pun telah tersedia, demi lancarnya 

hubungan daerah yang satu dengan daerah yang lain, terutama 

demi lancar nya usaha jual beli padi tersebut.  

3) Tata hubungan kerja dan usaha-usaha pertanian, tata hubungan 

kerja antara pemerintah setempat dengan para petani 

berlangsung dengan baik, hal ini terbukti dengan adanya 

kelompok-kelompok tani, demikian pula seringnya diadakan 

penyuluhan oleh aparat desa, maupun penyuluhan yang 

diadakan pemerintah, melalui bimbingan masyarakat. Dalam 

rangka meningkatkan usaha-usaha pertanian selalu diberikan 

pengarahan–pengarahan kepada petani sebelum mereka 

mengadakan penanaman. Hal ini tidak lain dengan agar hasil 

yang diperoleh, dapat memuaskan.50 

 

                                                             
 50 Hasil dari pengamatan peneliti di Desa Babadan, pada tanggal 05 Mei 2019 pukul 

08.30 WIB. 
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3. Pembagian Harta Warisan di Desa Babadan Kecamatan Paron 

Kabupaten Ngawi 

 Hukum waris merupakan hukum yang mengatur tentang 

pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) dari pewaris, dan 

perpindahan kepemilikan dari orang yang telah meninggal kepada ahli 

warisnya yang masih hidup, baik berupa harta, hutang, atau hak-hak 

syariyyah.51 Didalamnya diterangkan siapa saja yang merima waris dan 

siapa yang terhalang.  

Dengan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa bagian waris 

masing-masing sudah ada dalam hukum islam yang berlaku, dalam hal ini 

sudah tertulis dalam Al-Qur’an surat An-Nisa’ ayat 11. Dengan adanya 

hukum Islam yang menerangkan mengenai waris ini, maka semestinya umat 

Islam menggunakan hukum tersebut karena Al-Qur’an merupakan pedoman 

bagi umat Islam.  

Namun tidak demikian bagi warga Babadan yang masih setengah-

setengah dalam menjalankan hukum waris dalam pembagian harta warisan. 

Masyarakat Babadan dalam hal pembagian waris menggunakan cara hibah, 

hibah merupakan pemberian secara cuma-cuma dari seseorang pemberi 

hibah kepada orang lain sebagai penerima hibah ketika si pemberi hibah 

(yang punya harta) masih hidup.52 Pelaksanaannya yaitu dengan dibagi rata 

bagian waris tersebut.  Hal ini sesuai yang dijelaskan oleh Bapak Ahmad 

                                                             
51 Muhammad Ali Ash-Shabuni, Hukum Waris, terj. Abdul Hamid Zahwan. (Solo: CV. 

Pustaka Mantiq, 1994), 31. 
52 Abdul Ghafur Anshori, Filsafat Hukum Hibah dan Wasiat di Indonesia. (Yogyakarta, 

Universitas Gajah Mada Press, 2011). 
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Wahid (Pak Mad)53, beliau merupakan tokoh masyarakat juga sebagai guru 

sekolah dasar setempat dan mempunyai latar pendidikan pesantren.  

Desa Babadan ini mempunyai kebiasaan yang kurang pas dalam 

hukum Islam yaitu membagikan waris dengan cara hibah. Hal ini dilakukan 

karena mereka ingin membagikan harta warisan dengan bagian yang sama 

antara anak lai-laki dan perempuan. Selain itu juga dengan tujuan agar tidak 

terjadi kecemburuan antar anak yang mendapatkan waris.  

Menurut warga setempat yaitu Bapak Anto54 tradisi pembagian 

waris tersebut hanya mendatangkan dua saksi ketika penyerahan atau ijab 

qobul dalam pembagian waris dengan hibah ini, kadang mereka tidak 

mendatangkan saksi karena merasa keluarga sendiri sedah cukup. Bapak 

Anto juga mengatakan bahwa pembagian waris dengan cara hibah ini karena 

adanya kultur masyarakat sudah menghendaki demikian dan juga faktor 

anggapan harta yang diwariskan tidak memadai jika dibagi dengan 

far@aidh. Selain itu juga karena kebiasaan dari nenek moyang terdahulu 

seperti itu.  

Jadi kesimpulan merurut penulis semua itu merupakan adat yang 

sudah berjalan dan dirasa dianggap positif untuk mempercepat kewarisan. 

Maka dari itu kesimpulannya ialah hukum adat lebih sering dipatuhi atau 

dijalankan sebagai hukum yang berkembang di suatu masyarakat tertentu 

                                                             
53 Ahmad Wahid (pak Mad), Hasil Wawancara, Ngawi 4 Mei 2020. 
54 Anto, Hasil Wawancara, Ngawi 4 Mei 2020. 



54 
 

 
 

yang masih kental akan tradisinya. Selain itu juga merupakan dianggap 

sikap mendua kaum muslim dalam hal waris.  

B. Praktik Pembagian Waris secara Hibah di Desa Babadan Kecamatan 

Paron Kabupaten Ngawi 

Pada pembahasan kali ini akan dipaparkan mengenai praktik hibah 

kepada anak di Desa Babadan Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi.  

Pembagian waris adalah hal yang biasa dilakukan oleh umat Islam pada 

umumnya. Banyak dari masyarakat desa Babadan melakukan waris dengan 

hukum berdasarkan Islam yaitu dengan far@aidh yang memiliki ketentuan 

berbeda dalam membagi harta warisan antara anak laki-laki dan perempuan, 

namun banyak juga masyarakat yang ingin mewariskan hartanya dengan 

bagian yang sama antara anak satu dan lainnya tanpa memandang jenis 

kelaminnya.  

Masyarakat kemudian melakukan alternatif dalam pembagian waris ini, 

yaitu dengan cara membagikan waris dengan menggunakan cara hibah. Orang 

tua yang ingin memberikan warisan dengan bagian yang sama maka akan 

menghibahkan hartanya kepada anaknya. Menurut warga setempat yaitu Bapak 

Suroto55 yang juga melakukan waris dengan cara hibah ini, pembagian dengan 

cara hibah seperti ini sudah belangsung lama dan tidak diketahui kapan mulai 

praktik dengan cara seperti ini.  

                                                             
55 Suroto, Hasil Wawancara, Ngawi 10 Mei 2019. 
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Kebanyakan dari masyarakat Babadan Paron Ngawi  melakukan 

pembarian waris terhadap ahli waris (anak) yaitu dengan cara hibah. Hal ini 

dilakukan oleh kebanyakan keluarga di Babadan, dai 1614 kartu keluarga 

hampir semua melakukan praktik hibah ini dan hanya beberapa saja yang 

melakukan dengan cara aturan Islam (far@aidh). 

Berikut merupakan contoh cara warga sekitar melakukan hibah dalam 

pemberian waris kepada anaknya (ahli waris): 

a. Praktik Hibah Bapak Suroto 

Bapak Suroto adalah seorang yang berprofesi sebagai petani yang 

berdomisili di kampung tersebut. Sebelum wafat bapak Suroto berkeinginan 

membagikan harta yang dimilikinya kepada keempat putranya. Putra bapak 

Suroto  yang berjumlah empat akan diberi warisan oleh bapak Suroto berupa 

tanah dengan jumlah yang sama rata.  Berikut merupakan pendapat Bapak 

Suroto mengenai hibah : 

“iya benar, saya pribadi melakukan pembagian waris dengan cara 

hibah, cara ini saya lakukan agar anak saya kelak, tidak terjadi perselisihan 

dalam pembagian waris” cara saya melakukan hibah ini yaitu dengan 

mengumpulkan ke-empat anak saya dan membaginya dengan sama.56 

Praktik harta waris menggunakan cara hibah telah berlangsung lama 

di Desa Babadan Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi tersebut. Tidak 

diketahui secara pasti kapan praktik pembagian harta waris secara hibah itu 

dimulai. Praktik tersebut yang jelas sudah dilakukan sejak zaman dahulu 

                                                             
 56 Suroto, Hasil Wawancara, Ngawi 10 Mei 2019. 
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dan dilakukan secara turun temurun sampai sekarang dan sudah lebih dari 

30 tahun praktik ini berlangsung.57 

Biasanya hasil dari musyawarah dalam pembagian harta adalah 

dibagi dengan seadil-adilnya, yang terpenting satu sama lain saling 

mengikhlaskan apapun yang didapatkannya.58 Berikut tata cara musyawarah 

pembagian hibah : 

Dalam pembagian hibah ini saya melibatkan ke-empat anak saya 

dan disaksikan oleh 2 orang lain sebagai saksi yaitu bapak Ahmad dan 

bapak Ali. Kemudian melakukan ijab qobul bahwa saya menghibahkan 

harta saya pada anak-anak saya dan para anak saya menerimanya.   

b. Praktik Bapak Mundhofir  

Bapak Mundhofir adalah salah warga Babadan yang membagikan 

harta warisan pada anak-anaknya yang berjumlah tiga orang yaitu Rofik 

Asrofi, Ninik, dan Abdul Malik. Praktik Penghibahan tersebut telah 

dilakukan pada tahun 2006. Berikut merupakan pendapat Bapak Mudhofir 

mengenai hibah: 

“Tujuan saya melakukan pembagian waris dengan cara hibah ini 

agar kelak tidak terjadi perselisihan pada anak-anak saya, mengingat umur 

saya sudah tua dan akan semakin bertambah”. Adapun cara membaginya 

                                                             
57 Ridwan (RT), Hasil Wawancara, Ngawi 14 Mei 2019. 

 58 Suroto, Hasil Wawancara, Ngawi 10 Mei 2019. 
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yaitu dengan mengumpulkan anak kami dan dilihat oleh 2 orang sebagai 

saksi dan lainnya. 59 

Tanah yang dimiliki yaitu seluas 1045 meter persegi. Penghibahan ini 

juga di saksikan beberapa saksi salah satunya adalah Bapak Kepala Desa, 

Ibu Siti, Bapak Kumaidi dan kemudian di sertifikatkan. Harta yang 

dihibahkan tidak tersisa, habis di bagi semuanya karena nantinya di 

hawatirkan setelah orang tua meninggal kalau masih ada harta yang tersisa 

para anak-anaknya akan berselisih mengaenai sisa harta tersebut. Tetapi 

dalam hal ini Bapak Mundhofir membrikan syarat sebagian hasil dari tanah 

tersebut dibagikan pada orang tuanya sebagai biaya untuk hidup. 

Bapak Mundhofir adalah salah satu keluarga yang melakukan 

pembagian harta menggunakan cara hibah. Dimana harta orang tua dibagi 

sebelum kedua orang tua meninggal, karena orang tua berharap agar 

dikemudian hari tidak ada ahli waris yang saling berebut atau bertengkar 

dalam hal pembagian harta warisan. 

Sebelum orang tua meninggal semua ahli waris dikumpulkan untuk 

bermusyawarah tentang harta yang akan dihibahkan kepada si penerima 

hibah. Hasil dari musyawarah tersebut adalah harta waris di bagi menurut 

kehendak orang tua dan harus saling menerima apapun yang telah 

dihibahkan oleh orang tua. 

Harta yang akan di bagi berupa lima tanah dan dua sawah. Masing-

masing akan mendapat sesuai bagian yang dihibahkan, yaitu: 

                                                             
 59 Mudhofir, Hasil Wawancara, Ngawi 15 Mei 2019. 
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1) Rofik Asrofi: tanah pekarangan belakang dan sawah 348 meter 

persegi. 

2) Ninik: tanah dan sawah 348 meter persegi. 

3) Abdul Malik: tanah, rumah dan sawah 348 meter persegi.60 

Namun setelah pembagian waris dengan hibah ini dari ke-tiga putra 

bapak Mudhofir belum membuat surat ke-keluraham mengenai hibah 

sampai sekarang. Maka atas nama pemilik tanah ini masih menjadi milik 

bapak Mudhofir walaupun praktiknya sudah dibagi dan anak menerima. 

Apabila ingin mengganti nama pemilik hibah ini harus mendatangkan saksi-

saksi yang hadir dalam pelaksanaan waris dengan hibah ini.  

c. Praktik Bapak Imron  

Bapak Imron adalah salah satu masyarakat Desa Babadan Kecamatan 

Paron Kabupaten Ngawi yang melakukan Pembagian harta menggunakan 

cara hibah. Bapak Imron menghibahkan harta kepada anak-anaknya pada 

tahun 2011. Bapak Imron melakukan pembagian harta dengan alasan selagi 

orang tua masih hidup agar tidak terjadi keributan setelah orang tua 

meninggal dunia nantinya. Harta dibagikan menurut kehendak orang tua. 

Anak-anak harus menerima apa yang sudah dihibahkan dengan ikhlas. 

Berikut merupakan pendapat Bapak Imron mengenai hibah: 

                                                             
 60 Mudhofir, Hasil Wawancara, Ngawi 15 Mei 2019. 
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“Saya melakukan waris dengan cara hibah ini memang cara ini telah 

dilakukan lama oleh masyarakat disini, dan kebetulan orang tua saya dulu 

juga melakukan hal tersebut.”61 

Pak Imron mempunyai tiga orang anak yaitu Sutekno, Heru Widodo, 

Nur Abidin. Harta yang dibagikan berupa tanah tersebut bapak Imron 

membagikan pada ketiga anaknya dan menyuruh membuat sertifikat 

atasnama anaknya, tapi untuk memanfaatkan tanah hibah yang diberikan 

harus menunggu pak Imron meninggal terlebih dahulu. Penghibahan ini 

disaksikan oleh 2 orang saksi dan juga beberapa keluarga lainnya seperti 

paman. 

Harta yang dibagikan berupa tanah dengan luas 600 meter persegi 

dengan pembagian masing-masing yaitu:62 

1). Sutekno   : tanah seluas 200 meter persegi  

2). Heru Widodo : tanah seluas 200 meter persegi  

3). Nur Abdin  : tanah seluas 200 meter persegi.  

 Paparan diatas merupakan praktik Waris dengan cara hibah yang 

sudah menjadi adat kebiasaan ‘urf pada masyarakat umum khususnya di 

desa Babadan Paron Ngawi. Praktik pembagian waris dengan hibah ini lebih 

dipilih oleh masyarakat karena memang sudah menjadi adat ‘urf sejak 

dahulu, Seperti pendapat tokoh masyarakat setempat yaitu Pak RT: 

                                                             
 61 Imron, Hasil Wawancara, Ngawi 13 Mei 2019. 

 62 Imron, Hasil Wawancara, Ngawi 13 Mei 2019. 
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 “Benar, adat seperti ini memang dirasa sangat mudah bagi 

masyarakat disini, karena kemungkinan terjadi perebutan warisan antar 

anak tidakmungkin terjadi, sebab sebelum orang tua meninggal dunia 

sudah melakukan hibah pada anak-anaknya”.63  

 Paraktik ini dirasa oleh masyarakat Babadan lebih adil dan sangat 

kecil kemungkinan terjadi perebutan warisan atau konflik antar anak. 

 

 

Jadi kesimpulan permasalahan yang terjadi di Desa Babadan yaitu 

kasus Bapak Suroto, Bapak Mudhofir dan Bapak Imron secara umum 

memiliki persamaan yaitu beliau ingin mewariskan hartanya kepada anak-

anaknya dengan dibagi rata, namun jika dibagi menggunakan hukum 

far@aidh maka akan berdamapak kepada ahli waris bagian yang tidak sama, 

anak laki-laki akan mendapatkan bagian yang lebih banyak dan anak 

perempuan akan mendapatkan lebih sedikit. Hal tersebut tentunya tidak 

diinginkan oleh pihak pewaris, karena akan menimbulkan tidak samaan dan 

perkiraan akan berujung pada persengketaan oleh ahli waris dikarenakan 

tidak samanya pembagian. 

                                                             
 63 Ridwan, Hasil Wawancara, Ngawi 14 Mei 2019. 
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BAB IV 

ANALISIS HUKUM ISLAM HIBAH ORANG TUA TERHADAP ANAK 

SEBAGAI UPAYA MEMPERCEPAT HUKUM KEWARISAN 

A. Analisis Tinjauan ‘Urf Terhadap Praktek Waris Secara Hibah Dari Orang 

Tua Di Desa Babadan Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi. 

Hakekat‘urf atau adat adalah sesuatu yang sama-sama dikenal oleh 

masyarakat dan telah berlaku secara terus-menerus sehingga diterima 

keadaannya di tengah umat.64 

Menurut penulis, melihat praktik bapak Suroto, bapak Mudhofir dan 

bapak Imron, tradisi pembagian harta waris di Desa Babadan ini sudah menjadi 

kebiasaan atau ‘Urf, karena dalam kebiasaan dalam membagi harta waris 

tersebut mempunyai unsur perbuatan yang dilakukan itu berulang-ulang 

seolah-olah sudah mendarah daging dan hal itu terbukti bahwa cara tersebut 

menurut bapak Ridwan kemungkinan sudah ada sejak sekitar 30 tahun yang 

lalu setelah beliau menjadi warga Bababadan. 

 Melihat praktik yang dilakukan oleh bapak Suroto, bapak Mudhofir dan 

bapak Imron yang membagikan warisan dengan cara hibah, dari segi 

bentuknya/sifatnya praktik ini tergolong ‘urf ‘amali karena tergolong suatu 

perbuatan atau pekerjaan, yaitu berupa pemberian waris dengan cara hibah. ‘urf 

                                                             
64 Amir Syarifuddin, Garis-Garis Besar Ushul Fiqh (Jakarta: Kencana Prenada Media 

Group, 2012), 71. 
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‘amali adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan atau 

mu’amalah.65 

Sedangakan dilihat dari segi cakupan ataupun keberlangsungannya 

dikalangan masyarakat praktik hibah di Babadan tersebut merupakan ‘urf 

‘amm yakni tradisi atau adat kebiasaan yang berlaku secara luas didalam 

masyarakat dan seluruh daerah.66 Praktik waris dengan cara hibah di Desa 

Babadan ini tergolong ‘urf ‘amm karena sudah hal yang biasa dilakukan 

pembagian waris dengan cara hibah didaerah Bababdan ini. ‘Urf ‘amm adalah 

tradisi kebiasaan yang berlaku secara luas di dalam masyarakat.  

Sedangkan ditinjau dari keabsahan menurut syariat ‘urf dibagi menjadi 

dua, yaitu: ‘urf yang baik (‘urf Shahi@h) dan ‘urf yang jelek (‘Urf fa@sid), 

konsepnya adalah apakah dia sesuai dan sejalan dengan syariat atau tidak. 

Pembagian ‘urf dalam bentuk inilah yang menjadi pusat kajian para ulama 

ushul dalam kajian ‘urf. 

 Kemudian untuk menjaga kemurnian metode Al-‘Urf, sebagai landasan 

hukum Islam, maka harus mempunyai dimensi-dimensi penting, yaitu salah 

satunya harus tunduk terhadap Nash (Al-Qur’an dan Hadits) seperti tidak 

mendatangkan kemudharatan dan relevan, logis, sejalan dengan akal sehat 

artinya perbuatan tersebut tidak perbuatan maksiat.67 Disisi lainnya harus 

mempertimbangkan adanya kebutuhan manusia yang sesuai dengan zamannya 

                                                             
65 Sucipto, “’Urf Sebagai Metode dan Sumber Penemuan Hukum Islam”. Jurnal ASAS, Vol 

7, No. 1, (Januari 2015).   
66 Ibid,.  31.  
67 Ahmad Ghozali Ihsan, Kaidah-kaidah Hukum Islam, (Semarang: Basscom Multimedia 

Grafika, 2015), 90. 
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dan secara umum berlaku dikalangan mayoritas masyarakat setempat. Kedua 

sisi tersebut harus menjadi pertimbangan secara cermat dalam pembentukan 

hukum Islam, karena apabila kedua sisi tersebut tidak sejalan, maka 

dikawatirkan hasil istinbat hukumnya hanya mengikuti hawa nafsu dan hanya 

mementingkan salah satu pihak saja. 

Dalam tradisi pembagian harta waris dengan cara hibah, menurut penulis 

salah satunya menggunakan menggunakan kosep ‘urf sebagai landasan hukum 

Islam, sebagai sarana kemaslahatan dan menolak kemudharatan. Seperti halnya 

kaidah fiqih yang berbunyi: 

 اَْلَمَشقَّةُ تَْجِلُب التَّْيِسْير

Artinya: kesukaran itu dapat menarik kemudahan.68 

Apabila pembagian dilaksanakan sesuai dengan 2:1 (far@aidh)  antara 

laki-laki dan perempuan, dikawatirkan bisa terjadi perselisihan bahkan 

persengketaan, dikarenakan pembagian tidak sama rata. Namun praiktik  

pembagian sama rata tersebut tidak sejalan dengan hukum dalam Al-Qur’an 

yang  menetapkan pembagian harta waris. Allah Swt berfirman dalam surah 

An-Nisa ayat 11: 

ا تََرَك َۚ َواِْن َكانَْت فَِاْن كُنَّ نَِسۤاًء فَْوَق اثْنَتَْيِن فَلَُهنَّ ثُلُثَا مَ   ِللذََّكِر ِمثُْل َحظ ِ اَْلُْنثَيَْيِن َۚيُْوِصْيكُُم ّللٰاُ فِْيٓ اَْوََلِدكُمْ 

ْنُهَما السُّدُُس  ا تََرَك اِْن َكاَن لَٗه َولَدٌ َۚ فَاِ مِ َواِحدَةً فَلََها الن ِْصُف ٍۗ َوَِلَبََوْيِه ِلكُل ِ َواِحد  م ِ َوِرثَٗهٓ  ْن لَّْم يَكُنْ مَّ لَّٗه َولَدٌ وَّ

ِه السُّدُسُ  ِه الثُّلُُث َۚ فَِاْن َكاَن لَٗهٓ اِْخَوةٌ فََِلُم ِ ُؤكُْم َواَْبنَۤاُؤكُْمَۚ ََل ِمْنۢ بَْعِد َوِصيَّة  يُّْوِصْي بَِهآ اَْو دَْين  ٍۗ ٰابَاۤ  اَبَٰوهُ فََِلُم ِ

َن ّللٰاِ ٍۗ اِنَّ ّللٰاَ تَدُْرْوَن اَيُُّهْم اَْقَرُب لَكُْم نَْفعً    َكاَن َعِلْيًما َحِكْيًماا ٍۗ فَِرْيَضةً م ِ

                                                             
68 Ibid., 58. 
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Artinya: Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian 

warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki 

sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu 

semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian 

mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak 

perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta 

yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing 

seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) 

mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan 

dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat 

sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, 

maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di 

atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah 

dibayar) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu 

tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya 

bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, 

Mahabijaksana. (Q.S An-Nisa ayat 11) 

Ayat diatas  menunjukkan perintah dari Allah Swt agar kaum muslimin 

melaksanakan pembagian harta waris. Dalam praktik kewarisan di Desa 

Babadan Paron Ngawi dilaksanakan dengan ‘urf, yaitu membagi warisan 

terhadap ahli waris sama besarnya baik ahli waris laki-laki maupun perempuan. 

Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan ke-tiga narasumber yang telah 

dijabarkan pada bab tiga. Kemudian dalam hal ini juga dikuatkan dalam Hadits 

yaitu tidak ada perbedaan dalam pembagian waris, berikut Hadits sabda 

Rasullah Saw: 

ي اعدلوابين اوَلدكم في النحل كما تحبوان يعدلوبينكم ف

 البروالطف
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Artinya: “Bersikaplah adil diantara anak-anak kalian dalam hibah, 

sebagaimana kalian menginginkan mereka berlaku adil 

kepada kalian dalam berbakti dan berlemah lembut”.69 

Karena pembagia waris yang terjadi di Desa Babadan Kecamatan Paron 

Kabupaten Nagwi yaitu dengan dibagi sama besarnya antara ahli waris, dan 

sedangkan pewaris masih hidup, maka cara pewarisan ini disebut dengan 

hibah. Kemudian praktik hibah yang dilaksanakan di Babadan ini sesuai 

dengan pandangan Jumhur ‘ulama yaitu menyamakan bagian hibah antara laki-

laki dan perempuan merupakan sebuah anjuran.  

Dalam  Al-Qur’an dan Hadits juga menjelaskan bahwa sesuatu yang baik 

dilakukan oleh manusia, maka disisi Allah SWT juga dipandang baik, bahkan 

dengan demikian perbuatan baik itu ketika dijalankan mendapatkan pahala 

disisiNya. Seperti dalam al-Qur’an  sebagai berikut:  

 ُخِذ اْلعَْفَو َوأُْمْر بِاْلعُْرِف َواَْعِرْض َعِن اْلٰجِهِلْينَ 

Artinya : Jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang makruf, 

serta jangan pedulikan orang-orang yang bodoh. (Al-A’raf :199) 

Melalui ayat di atas Allah memerintahkan kaum muslimin untuk 

mengerjakan yang ma’ruf. Sedangkan yang disebut sebagai ma’ruf itu sendiri 

ialah, yang dinilai oleh kaum muslimin sebagai kebaikan, dikerjakan berulang-

ulang, dan tidak bertentangan dengan watak manusia yang benar, yang 

dibimbing oleh prinsip-prinsip umum ajaran Islam. 

                                                             
 69 Al-Baihaqi, as-Sunan al-Kubro no. 12.0003, Beirut: Dar al-Fikr. 
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Dalam Hadits juga dijelaskan bahwa sesuatu yang baik dilakukan oleh 

manusia, maka disisi Allah SWT juga dipandang baik, Hadist Rasulullah 

SAW; 

ً يْ سَ  ونَ مُ لِ سْ مُ الْ  هُ اَ ا رَ مَ وَ  نٌ سَ حَ  للاِ  دَ نْ عِ  وَ هُ ا فَ نً سَ حَ  نَ وْ مُ لِ سْ مُ الْ  هُ اَ ا رَ مَ فَ   ءٌ يْ سَ  للاِ  دَ نْ عِ  وَ هُ فَ  أ

Artinya: “Sesuatu yang dinilai baik oleh kaum muslimin adalah baik di sisi 

Allah, dan sesuatu yang mereka nilai buruk maka ia buruk di sisi 

Allah”.70 

Ungkapan diatas baik dari segi redaksi maupun maksudnya, 

menunjukkan bahwa kebiasaan-kebiasaan baik yang berlaku di dalam 

masyarakat muslim yang sejalan dengan tuntunan umum syariat Islam adalah 

juga merupakan sesuatu yang baik di sisi Allah. Sebaliknya, hal-hal yang 

bertentangan dengan kebiasaan-kebiasaan yang dinilai baik oleh masyarakat, 

akan melahirkan kesulitan dan kesempitan dalam kehidupan sehari-hari. 

Dalam kaidah ushul juga disebutkan bahwa : 

  ةٌ مَ كَّ حَ مُ  ةُ ادَ لعَ اْ  َ

Artinya: “adat kebiasaan itu dikokohkan.”71 

Kaidah fikih tersebut, memberi pengertian bahwa untuk menetukan 

hukum yang berdasarkan dari hasil penalaran dapat diterima salah satu teknik 

menetukan hukum melalui adat kebiasaan. Maka dalam hal pembagian hibah 

yang terjadi pada masyarakat Babadan merupakan adat atau ‘urf yang tidak 

baik (fa@sid) karena bertentangan dengan dalil nash (al-Qur’an).  

                                                             
70 Muhyidin, Ushul Fiqih 1, (Semarang: CV.Karya Abadi Jaya, 2015), hlm 125. 
71 Ahmad Ghozali Ihsan, Kaidah-kaidah Hukum Islam, (Semarang: Basscom Multimedia 

Grafika, 2015), 88. 
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Namun hal ini dianggap sikap mendua kaum muslim soal warisan. Perlu 

diidentifikasi agar jelas, apakah hibah yang diberikan seseorang kepada anak-

anaknya itu dianggap sebagai warisan, ataukah sebagai hibah biasa. Keduanya 

memiliki implikasi hukum yang berbeda. Pertama, apabila hibah itu 

diperhitungkan sebagai warisan, sangat tergantung kepada kesepakatan anak-

anaknya, atau diperhitungkan menurut sistem kewarisan. Karena seperti kata 

Umar ibn al-Khattab, perdamaian justru lebih baik, dari pada nantinya harus 

melibatkan pengadilan. Kedua, apabila pemberian itu dinyatakan sebagai hibah 

saja, maka mengikuti petunjuk Rasulullah Saw. 

Tidak kalah pentingnya dalam pelaksanaannya hibah adalah persaksian 

dua orang saksi, dan dibuktikan dengan buku otentik. Ini dimaksud agar kelak 

dikemudian agar kelak dikemudian hari ketika si pemberi hibah meninggal 

dunia, tidak ada anggota keluarga atau ahli warisnya mempersoalkannya 

karena iktikad yang kurang atau tidak terpuji72, selain itu bukti otentik hibah 

tersebut dalam langkah berikutnya digunakan untuk bukti persyaratan jika 

dilakukan hibah dengan jalur pemerintahan. 

Jadi menurut peneliti tinjauan ‘urf terhadap praktik waris secara hibah di 

Desa Babadan Paron Ngawi yang dialami oleh ke-tiga responden masuk dalam 

kategori ‘urf ‘amali. 

Walaupun adat waris melalui cara hibah di Desa Babadan betentangan 

dengan nash Al-Qur’an surat An-Nisa’ ayat 11, namun Hadits nabi dan kaidah 

                                                             
72 Ahmad Rofiq, Hukum kewarisan Islam di Indonesia, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 

1998. 473. 
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fiqh membolehkan pembagian waris dengan hibah ini. Jadi sesuai dengan 

tujuan umum dari ‘urf masyarakat Babadan, yaitu pembagian waris dengan 

cara hibah ini dilakukan agar tidak terjadi persengketaan antar ahli waris, hal 

itulah yang diutamakan. Karena berprinsip untuk kedamaian dan kemaslahatan 

bersama. Selagi tidak ada hal  yang menghalanginya secara hukum untuk 

menerima warisan dan tidak terhijab, maka pelaksanaan waris dengan cara 

hibah ini dianggap baik dan lebih maslahat, selain itu hal yang terpenting dalam 

pembagian waris ini adalah memberikan keadilan pada ahli waris baik dengan 

2 : 1 maupun dibagi rata. 

B. Analisis Tinjauan Hukum Islam Dan Kompilasi Hukum Islam Terhadap 

Hibah Orang Tua Sebagai Upaya Mempercepat Hukum Kewarisan Di 

Desa Babadan Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi 

Zaman sekarang banyak masyarakat Islam yang membagi harta waris 

tidak sesuai far@aidh yang telah ditentukan. Mereka lebih memilih cara hibah 

sebagai pembagian harta waris, sebagaimana yang telah terjadi di Desa Babadan 

Kecamatna Paron Kabupaten Ngawi bahwa cara pembagian harta waris tersebut 

sudah berlangsung lama.  

Di dalam Kompilasi Hukum Islam, disebutkan hubungan hibah dengan 

waris terdapat dalam Pasal 211, yaitu:  

“Hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai 

warisan.”  

Dalam hal ini, bisa dianalisis lebih lanjut, maka Pasal 211 Kompilasi 

Hukum Islam memuat aspek ‘urf, karena setelah melihat nash Al-Qur’an, tidak 
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menjumpai nash yang menunjukkan tentang diperhitungkannya hibah kepada 

orang tua kepada anak sebagai warisan. 

Alasan masyarakat Desa Babadan Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi 

menggunakan hibah sebagai alternatif membagi harta waris dikarenakan agar 

para anak-anaknya setelah kedua orang tuanya meninggal dunia tidak terjadi 

perselisihan harta warisan antara para ahli waris. Harapan orang tua setelah 

sepeninggalnnya para ahli waris dapat hidup rukun dan mengaharapkan agar 

sang anak dapat memanfaatkan harta yang telah dibagikan dengan baik. 

 Praktik pelaksanaan hibah di Indonesia, khususnya penghibahan atas 

barang-barang yang tidak bergerak, seperti penghibahan atas tanah dan rumah, 

selalu berpedoman pada ketentuan yang tertulis dalam pasal 1682 dan 1687 

kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu adanya suatu formalitas dalam 

bentuk akta notaris.  

Pasal 1682 “Tiada suatu hibah kecuali yang disebutkan dalam pasal 

1687, dapat atas ancaman batal, dilakukan selainnya dengan akta notaris, yang 

aslinya disimpan oleh notaris itu”. Pasal 1687 “hibah atas benda-benda 

bergerak yang berwujud atau surat piutang yang akan dibayar atas tunduk, 

tidak memerlukan akta notaris dan adalah sah apabila pemberian tersebut 

diserahkan begitu saja kepada penerima hibah atau kepada orang lain yang 

menerima hibah itu untuk diteruskan kepada penerima hibah”.73 

Menurut penulis bahwa waris dengan cara hibah boleh dilakukan, 

dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan antara ahli waris dan pewaris. Dalam 

                                                             
 73 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1682 dan 1687. 
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hukum Islam hibah diperbolehkan pada orang lain atau keluarganya. Hibah ini 

dilakukan karena orang tua ingin bersikap adil pada anak-anaknya serta untuk 

menghidari konflik antara keluarga, maka dari itu diperlakuakan hibah untuk 

alternatif membagi harta waris. 

Melihat permasalahan dan yang terjadi di Desa Babadan yaitu kasus yang 

dialami oleh Bapak Suroto, Bapak Mudhofir dan Bapak Imron secara umum 

memiliki persamaan yaitu beliau ingin mewariskan hartanya kepada anak-

anaknya dengan dibagi rata, namun jika dibagi menggunakan hukum far@aidh 

maka akan terbagi kepada ahli waris tidak sama bagian, kemungkinan anak laki-

laki akan mendapatkan bagian yang lebih banyak dan anak perempuan akan 

mendapatkan lebih sedikit. Hal tersebut tentunya tidak diinginkan oleh pihak 

pewaris, karena akan menimbulkan tidak samaan dan perkiraan akan berujung 

pada persengketaan oleh ahli waris dikarenakan tidak samanya pembagian, 

selain itu juga ada yang berpendapat jika dilakukan pembagian dengan hukum 

2 : 1 akan tidak pantas dan kurang adil sebab harta warisan terlalu sedikit untuk 

dibagi dengan hukum sesuai dalam Al-Qur’an. 

 Alternatif jalan yang dilakukan oleh ke-3 responden adalah dengan cara 

menghibahkan hartanya pada semua anaknya dengan bagian yang rata. Hal ini 

yang dilakukan oleh pewaris memang sudah menjadi kebiasaan oleh 

masyarakat di Desa Babadan Paron Ngawi jika ingin mewariskan dengan cara 

rata. Masyarakat selain mengetahui hibah ini sebagai adat, masyarakat juga 

mengerti dengan hukum hibah ini.  
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Melihat paradigma masyarakat Babadan sudah tertanam dan menjadi 

kebiasaan turun temurun sejak dahulu, maka menggunakan cara alternatif waris 

dengan hibah ini sangat membarikan solusi pada masyarakat terkhusus pada 

Bapak Suroto, Bapak Mudhofir, Bapak Imron dan umumnya masyarakat Desa 

Babadan Ngawi. Menurut kacamata syariat Islam dan menurut hukum 

kompalasi Islam hal ini memang tidak bertentangan dan bahkan sudah diatur 

didalamnya, maka wajar saja kalau masyarakat Desa Babadan Paron Ngawi 

sangat sering menggunakan alternatif ini untuk mempercepat kewarisan.  

 

Masyarakat melakukan waris dengan hibah ini tentunya ada beberapa 

faktor, catatan penulis dengan hal ini yaitu, kurang mengertinya dari masyarakat 

mengenai hukum waris secara Islam yang seharusnya lebih diprioritaskan dan 

diunggulkan dalam pembagian waris, kemudian kurang tersosialisasikan pada 

masyarakat hukum waris dengan faraidh ini. 

Dengan mengikuti ‘urf ini, harapan orang tua agar dikemudian hari 

setelah kedua orang tua meninggal dunia tidak terjadi perselisihan antara ahli 

waris. Dengan menggunakan kaidah “adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai 

hukum” maka ‘urf tersebut bisa diberlakukan di Desa Babadan. 

Jadi tinjauan hukum Islam terhadap hibah orang tua untuk mempercepat 

hukum waris di Desa Babadan Paron Ngawi merupakan sesuatu yang 

bertentangan dengan nash karena dalam surat An-nisa’ ayat 11 sudah 

dipaparkan mengenai hukum waris. Namun karena di Indosesia dalam hukum 

waris masih bersifat fleksibel, maka dalam pembagian waris warga Indonesia 
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dapat memilih hukum Islam atau adat yang berlaku dalam masyarakat. 

Kemudian dalam kompilasi hukum Islam pasal 211 sudah diatur bahwa:  

“Hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai 

warisan.”  

Inilah yang dialami oleh ke-tiga responden dan ‘urf secara umum oleh 

masyarakat Babadan bahwa mereka ingin membagi waris dengan cara hibah 

dengan tujuan agar tidak terjadi persengketaan antar ahli waris, karena waris 

sudah dibagi dengan sama rata.
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BAB V 

PENUTUP 

A. KESIMPULAN 

1. Berdasarkan teori ‘urf maka pembagian waris dengan cara hibah yang mana 

ahli waris laki-laki dan perempuan mendapatkan bagian sama di Desa 

Babadan Paron Ngawi sudah sesuai dengan teori ‘urf ‘amali. Hal ini tidak 

sesuai dengan nash Al-Qur’an Surat An-Nisa’ Ayat 11, akan tetapi dalam 

Hadits Rosulullah Saw dan kaidah fiqh diperbolehkan cara pembagian waris 

melalui hibah dengan pembagian yang adil baik sama besarannya antara ahli 

waris, maupun sesuai dengan nash Al-Qur’an. 

2. Bahwa tinjauan hukum Islam tentang hibah orang tua terhadap anak agar 

mempercepat kewarisan diperbolehkan. Dalam kompilasi hukum Islam 

(KHI) disebutkan pasal 211 “Hibah orang tua dapat diperhitungkan sebagai 

waris”. Maka pembagian waris di Desa Babadan Paron Ngawi ini sesuai 

dengan kompilasi hukum Islam. 

B. SARAN-SARAN 

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang penulis lakukan, ada 

beberapa hal yang ingin penulis sampaikan: 

1. Perbedaan pendapat adalah hal yang wajar, khusunya dalam duniah ukum, 

maka dari itu kita harus bersifat objektif dalam menanggapi dan menilai satu 

pendapat adalah rahmat bagi umat muslim, akan tetapi perbedaan pendapat 

tersebut harus sesuai syariat Islam. 
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2. Pembagian harta waris itu harus sesuai ilmu far@aidh, masyarakat harus 

lebih berhati-hati dalam membagikan harta warisan. Karena hukumnya akan 

berbeda.  

C. PENUTUP 

Puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat, 

sehinnga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Harapan penulis mudah-

mudahan skripsi ini yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi penulis dan 

para pembaca.  

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna, kritik dan 

saran yang kostruktif sangat penulis butuhkan dan harapkan demi 

kesempurnaan skripi ini. 

Akhirnya tidak lupa penulis mengucapkan terimakasih kepada semuapihak 

yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini, semoga Allah senantiasa 

memberikanr ahmat, taufiq serta hidayah-Nya kepada kita semua Amin
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