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BAB  I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang   

Hibah adalah pemberian yang dilakukan oleh seseorang kepada pihak lain 

yang dilakukan ketika masih hidup dan pelaksanaan pembagiannya biasanya 

dilakukan  pada waktu penghibah masih hidup.
1
 Biasanya pemberian-pemberian 

tersebut tidak akan pernah dicela oleh sanak keluarga yang tidak menerima 

pemberian tersebut, oleh karena pada dasarnya seseorang pemilik harta kekayaan 

berhak dan leluasa untuk memberikan harta bendanya kepada siapapun.
2
 Hal ini 

mengingat di dalam hibah tidak terdapat unsur kontra prestasi, artinya pemberi 

hibah dalam penyerahan harta kekayaannnya baik sebagian ataupun seluruhnya 

kepada pihak lain tidak mendapatkan imbalan apapun dari penerima hibah. 

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata(selanjutnya akan disebut 

KUHPerdata) hibah digolongkan sebagai perjanjian cuma-cuma yang memberikan 

adanya prestasi dari satu pihak saja, tanpa adanya kontra prestasi dari pihak 

lainnya.  

Berdasarkan Pasal 1313 KUH Perdata, perjanjian adalah suatu perbuatan 

dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau 

lebih. Dalam hal ini, pengertian perjanjian atau contract dalam Black’s Law 
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Dictionary adalah “An agreement between two or more parties creating 

obligations that are enforceable or otherwise  recognizable at lsw”.
3
 

Sebagai bagian dari hukum  perjanjian, hibah diatur dalam Buku Ketiga, 

Bab Kesepuluh KUHPerdata pada Pasal 1666 yang menyatakan bahwa:  

“Hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah, di waktu 

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

menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang 

menerima penyerahan itu”  

 

Dengan adanya kata kata  “dengan cuma-cuma” berarti hibah adalah tanpa 

kontra prestasi, tidak mengharapkan balasan/imbalan apapun ataupun tanpa 

pamrih. 

Sebagai suatu perjanjian, hibah adalah bersifat timbal balik,adanya 

pemberi dan penerima hibah yang saling menyetujui, dalam hal ini pemberi hibah 

menyanggupi memenuhi prestasi yang disebabkan karena dia akan menerima 

kontra prestasi dari pihak lain dalam bentuk persetujuannya, karena itu hibah 

tidak dapat ditarik kembali kecuali dengan persetujuan kedua pihak yang 

membuat perjanjian tersebut. Pembatalan perjanjian hanya dapat dilakukan 

dengan adanya keputusan dari pengadilan. Menurut Asser-Kamphuisen
4
 

“Kata-kata „tidak dapat ditarik kembali‟ bukanlah berarti bahwa 

persetujuan itu tidak dapat dibatalkan, tetapi bermaksud melarang setiap 

syarat (voorwaarde), umpamanya syarat tangguh dan syarat batal 

(opschortende dan ontbindende voorwaarde) yang tergantung pada 

kehendak pemberi hibah. Contoh: “kalau saya pergi ke Eropa tahun ini” 

atau kalau saya menikah dalam dua tahun ini” adalah syarat tangguh yang 

bergantung pada kehendak seseorang. 

 

Jadi dapat dikatakan disini hibah tidak boleh digantungkan adanya suatu 

syarat apapun bagi penerima hibah karena digolongkan sebagai perjanjian cuma-
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cuma yang ditunjukkan dengan adanya kemauan dari satu pihak saja, sedangkan 

pihak lainnya tidak perlu memberikan kontra prestasinya sebagai imbalan.  

sehingga perjanjian tersebut dapat dinamakan juga sebagai “perjanjian sepihak”, 

artinya hanya ada satu pihak saja yang mempunyai kewajiban atas perjanjian ini, 

yaitu pemberi hibah,sedangkan penerima hibah tidak mempunyai kewajiban. 

Hibah sebagai suatu perjanjian pada umumnya, maka sudah dengan sendirinya ia 

tidak boleh ditarik kembali secara sepihak oleh si penghibah.
5
 Artinya hibah yang 

telah diberikan tidak dapat ditarik kembali, namun terdapat beberapa 

pengecualian yaitu dalam hal ini hibah dapat ditarik kembali dan dapat dibatalkan 

oleh pemberi hibah apabila disebabkan tidak dipenuhinya prestasi oleh penerima 

hibah. Dalam KUHPerdata dan Kompilasi Hukum Islam(selanjutnya disebut 

KHI) hibah tidak boleh ditarik kembali secara sepihak tanpa persetujuan dari si 

penerima hibah, meskipun hibah itu terjadi antara dua orang yang bersaudara atau 

suami istri.
6

 Adapun hibah yang dapat ditarik kembali adalah hibah yang 

dilakukan oleh orangtua kepada anak-anaknya, sebagaimana dinyatakan dalam 

Pasal 212 KHI. Selain itu Kompilasi Hukum Islam  mengatur mengenai hibah 

sebagai pemberian sesuatu benda secara sukarela tanpa imbalan dari seseorang 

kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki, sebagaimana dinyatakan pada  

pasal 171 huruf(g) . 

Sedangkan menurut pasal 210 ayat(2) KHI menyatakan harta benda yang 

dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah. Berarti apabila seseorang yang 

menghibahkan harta yang bukan merupakan haknya, maka hibahnya menjadi 

batal.   Dalam hal ini pemberian  hak atas tanah dan bangunan sebagai obyek 
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hibah melalui perbuatan hibah , khususnya bagi para pihak yang beragama Islam 

yang tunduk pada ketentuan hukum dalam Kompilasi Hukum Islam adalah  

sebagai sebuah solusi untuk memecahkan problematika hukum kewarisan Islam 

saat ini, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 211 Kompi lasi Hukum Islam.
7
 

Menurut Faizah Bafadhal,
8
 bahwa mengikuti  prinsip pelaksanaan hibah 

orangtua kepada anak sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW, hendaknya 

bagian mereka disamakan. Kalaupun dibedakan, hanya bisa dilakukan jika 

mereka saling menyetujuinya, 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. 

Sesungguhnya prinsip ini bertujuan menjaga tali silahturahmi untuk 

menghindari terjadinya perpecahan dalam keluarga pada saat menghadapi 

persoalan warisan bila orangtua kelak sudah meninggal dunia. Sebagai contoh 

misalnya, ketika ahli waris non Muslim tidak dapat mewarisi harta pewarisan 

muslim, maka dengan hibah bisa mendapatkan bagian, begitu pula dalam faraidh 

wanita merasa didiskriminasikan karena mendapat bagian lebih kecil dari laki-laki 

maka dengan hibah ia bisa mendapatkan hak yang sama, hal yang sama juga 

ketika anak angkat tidak bisa mewaris harta orangtua angkatnya, maka dengan 

hibah pula ia bisa mendapatkan bagian harta 
9
.  

Dengan demikian dapat dikatakan hibah berfungsi sebagai suatu ikatan tali 

silahturahmi yang berfungsi sosial, namun pada kenyatannya dengan timbulnya 
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permasalahan hukum tanah yang bersumber dari hibah berupa kasus pembatalan 

atau penarikan hibah merupakan salah satu contoh kasus yang  terjadi disebabkan 

pihak penerima dianggap tidak memenuhi persyaratan dalam menjalankan 

amanah hibah yang telah diberikan. Dan pada akhirnya memerlukan penyelesaian 

pada pengadilan negeri ataupun pengadilan agama sesuai  dengan agama yang 

dianut dari pihak-pihak yang berperkara dan  sesuai dengan kompetensi 

pengadilan yang memeriksa perkara tersebut berdasarkan ketentuan perundang-

undangan yang berlaku. Dengan penyelesaian sengketa hibah melalui lembaga 

peradilan, tentunya hal ini membuat fungsi utama dari hibah yang sebenarnya  

yaitu memupuk rasa persaudaraan dan silahturahmi antara pemberi dan penerima 

hibah  tidak berjalan sesuai dengan harapan pemberi dan penerima hibah. 

Dari beberapa contoh putusan lembaga peradilan, faktor  pembatalan 

hibah disebabkan oleh berbagai hal diantaranya adalah : perbuatan hibah  

dilakukan secara diam-diam, seharusnya ada perbuatan nyata dari pemberi dan 

penerima hibah sekurang-kurangnya harus ada ikrar yang tegas dari penghibah
10

 ; 

hibah tanah yang dilakukan oleh bukan pemilik tanah adalah tidak syah karena 

bertentangan dengan hukum dan hak milik orang lain
11

 ; adanya hibah bersyarat 

yang artinya si penerima hibah berkewajiban memelihara pemberi hibah selama ia 

masih hidup, namun syarat ini telah dilalaikan oleh penerima hibah
12

 ; perbuatan 

suami(semasa hidupnya) yang dilakukan tanpa persetujuan isterinya berupa 

menghibah wasiatkan seluruh harta bersama(harta gono-gini) tersebut kepada 
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pihak ketiga adalah merupakan perbuatan melawan hukum
13

 ; seorang janda 

semasa hidupnya menghibahkan seluruh harta miliknya kepada anak angkatnya, 

sedangkan besarnya harta yang boleh dihibahkan adalah dibatasi maksimal 

sebesar sepertiga bagian dari seluruh harta yang dimiliki janda tersebut
14

; janda 

tidak boleh melakukan hibah wasiat atas seluruh harta peninggalan (harta bersama 

dan harta bawaan suami) kepada anak angkatnya dengan menghilangkan hak 

mewaris dari ahli waris almarhum suaminya
15

. 

Dengan adanya perkara-perkara di pengadilan yang terkait dengan  

pembatalan hibah sebagaimana telah dijelaskan diatas, maka akan membawa 

akibat semakin tidak jelasnya status perbuatan hukum  hibah karena tidak adanya 

kepastian hukum atas  pemberian hibah yang sudah dilakukan, mengingat  akta-

akta hibah tersebut dapat dibatalkan dengan adanya putusan dari lembaga 

peradilan atas perkara-perkara permohonan penarikan persetujuan 

hibah/pembatalan hibah yang dikabulkan oleh Majelis Hakim baik pada 

Pengadilan Negeri maupun pada Pengadilan Agama. 

Dalam hal ini pembuatan akta hibah harus dilakukan dihadapan pejabat 

yang berwenang terhadap pembuatan akta tersebut, sesuai dengan ketentuan yang 

diatur dalam Pasal 1682 KUHPerdata.
16

 Dalam hal  hibah tanah, maka akta hibah 

dibuat di hadapan atau oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang . diatur 

dalam Pasal 96 ayat (1) pada Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan 

Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1997 tentang Peraturan Pelaksanaan 
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Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. 

Ketentuan ini tetap berlaku berdasarkan Pasal 1 Peraturan Kepala Badan 

Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 

1997.  

Pasal 96 ayat (1) tersebut menyatakan sebagai berikut: 

“Bentuk-bentuk akta yang dipergunakan di dalam pembuatan akta PPAT, terdiri 

dari jenis akta : 

1. Akta Jual Beli 

2. Akta Tukar Menukar 

3. Akta Hibah 

4. Akta Pemasukan Ke dalam Perusahaan 

5. Akta Pembagian Hak Bersama 

6. Akta Pemberian Hak Tanggungan 

7. Akta Pemberian Hak Tanggungan 

8. Akta Pemberian Hak Guna Bangunan/Hak Pakai Atas Tanah Hak Milik 

9. Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan “  

 

Pejabat Pembuat Akta Tanah adalah pejabat umum yang diberi 

kewenangan untuk membuat akta-akta tanah tertentu.
17

 Yang dimaksud dengan 

akta-akta tertentu adalah akta-akta yang berkaitan dengan peralihan/pemindahan 

hak atas tanah melalui jual beli,tukar menukar, hibah, pemasukan dalam 

perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya. Jadi akta yang dibuat 

oleh PPAT  dalam rangka tugasnya adalah untuk melaksanakan sebagian kegiatan 
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pendaftaran tanah dengan membuat akta sebagai bukti dilakukannya perbuatan 

hukum tertentu mengenai hak atas tanah yang akan dijadikan dasar bagi 

pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah yang diakibatkan oleh perbuatan 

hukum itu.
18

 Jadi pada dasarnya Tugas PPAT adalah membantu Kepala Kantor 

Pertanahan Kabupaten/Kota membantu mewujudkan tujuan pendaftaran tanah, 

yaitu memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum, 

menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk 

memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai 

hak atas tanah demi tertib administrasi pertanahan.
19

 

Perkara-perkara yang terkait dengan hibah dimana para pihaknya 

beragama Islam tunduk pada ketentuan yang diatur dalam hukum acara peradilan 

agama sebagaimana telah dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 

2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang  

Peradilan Agama, pada Pasal 49, dalam hal ini ketentuan yang terkait dengan 

hibah kekhususannya diatur pada Kompilasi Hukum Islam(selanjutnya disebut 

KHI) dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (selanjutnya disebut KHES) dan 

secara umum merujuk pula pada ketentuan hibah yang diatur dalam Kitab 

Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut  KUHPerdata).                                                

Dalam Pasal 1688 KUHPerdata memungkinkan terjadinya Penarikan 

kembali persetujuan hibah karena terjadinya 3(tiga) hal, yaitu: 

1- Karena tidak dipenuhi syarat-syarat dengan mana penghibahan telah 

dilakukan; 
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2- Jika penerima hibah telah bersalah melakukan atau membantu melakukan 

kejahatan yang bertujuan mengambil jiwa penghibah atau suatu kejahatan 

lain terhadap penghibah; 

3- Jika penerima hibah menolak memberikan tunjangan nafkah kepada 

penghibah, setelah penghibah jatuh dalam kemiskinan. 

Mengenai kategori “kemiskinan” sebagaimana yang dimaksud pada angka 

3(tiga) tersebut diatas,menurut Wiryono Prodjodikoro 
20

, sampai dimana si 

penghibah harus dianggap miskin dan berapa biaya nafkah itu, adalah adalah hal-

hal  yang dalam tiap-tiap keadaan tertentu harus ditetapkan oleh hakim. Dalam hal 

ini hakim dapat memperhatikan nilai harga dari yang dihibahkan, yaitu kalau nilai 

harga itu sangat tinggi, maka seyogyanya hakim menetapkan pemberian nafkah 

yang tinggi pula. Tidak perlu diperhatikan kekayaan dari yang dihibahi, sebab 

yang dihibahi ini pada umumnya tidak mempunyai kewajiban untuk memberi 

nafkah kepada si penghibah. Jadi pembatalan suatu hibah dapat dituntut jika 

penerima hibah menolak untuk memberi nafkah kepada pemberi hibah yang 

berada dalam keadaan miskin. Dalam hal ini jelas bahwa harus ada permintaan 

dari pemberi hibah untuk mendapat tunjangan nafkah dan penolakan dari 

penerima hibah.  Namun hal ini dalam prakteknya sulit untuk diterapkan keadaan 

miskin yang merupakan suatu istilah relatif,  keharusan memberikan nafkah tidak 

tertulis dalam akta hibah, dan pada akhirnya tidak ada penyebutan sampai jumlah 

berapa nafkah harus diberinya. Terhadap hal ini, Asser-Kamphuisen berpendapat 
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bahwa jumlah pemberian nafkah tidak diharuskan lebih dari nilai yang 

dihibahkan.
21

 

Menurut Hukum Islam penarikan kembali hibah adalah tidak 

diperbolehkan, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 212  KHI yang menyatakan 

bahwa “hibah tidak dapat ditarik kembali kecuali hibah orangtua kepada 

anaknya.”   

Dengan terjadinya penarikan hibah, maka segala macam barang yang telah 

dihibahkan harus segera dikembalikan pada penghibah oleh penerima hibah 

dalam kondisi bebas dari segala beban yang melekat pada barang yang dihibahkan 

tersebut, artinya dikembalikan barang tersebut sesuai dengan kondisinya semula. 

Dengan demikian pasal 1688 KUHPerdata memberikan kemungkinan 

untuk melakukan penarikan hibah kembali atas sesuatu hibah yang diberikan 

kepada orang lain, sedangkan pasal 212 KHI tegas menyatakan bahwa hibah tidak 

dapat ditarik kembali kecuali hibah orangtua kepada anaknya. 

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan (UUP) Juncto Kompilasi Hukum Islam (KHI) Juncto Kompilasi 

Hukum Ekonomi Syariah(KHES) , bahwa penghibahan atas obyek berupa harta 

bersama dalam perkawinan dari orangtua kepada anak-anaknya sebagai penerima 

hibah memerlukan persetujuan suami dan istri sebagai pemberi hibah. Persetujuan 

yang diberikan tersebut dituangkan dalam akta hibah yang dibuat oleh PPAT 

karena menyangkut hibah  tanah dan bangunan. Dalam hal ini bagi para pihak 

yang beragama Islam yang melakukan perbuatan hukum hibah, apabila ada 

sengketa hibah tunduk pada kewenangan Pengadilan Agama sesuai dengan ruang 
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lingkup tugas atas perkara-perkara yang dapat ditangani atau menjadi 

kewenangan pengadilan agama , dengan merujuk pada ketentuan yang diatur baik 

dalam Undang-Undang tentang Peradilan Agama, UUP, KHI dan KHES. 

Hibah didalam Hukum Islam, ketentuan mengenai adanya akad hibah 

yaitu berupa pernyataan “Ijab dan Kabul” untuk memenuhi rukun dan syarat 

hibah,  pemberian dan penerimaan hibah dari pemberi hibah dan penerima hibah 

sangat menentukan dalam kepastian hukum bahwa hibah yang diberikan oleh 

pemberi hibah dan penerima hibah terjadi karena adanya persetujuan bersama dan 

tidak ada paksaan dari pihak siapapun juga bagi si penerima hibah untuk 

menerima obyek hibah yang diberikan oleh pemberi hibah, hal ini sesuai dengan 

yang diatur dalam KHES. Namun ironisnya dalam perkara penarikan hibah yang 

diberikan oleh seorang ayah pada anak-anaknya, yang notabene para pihak 

mempunyai ikatan kekeluargaan yang kuat, seorang ayah dengan alasan telah 

menjadi miskin  dan tidak punya harta sedangkan anak-anaknya dianggap tidak 

mengurus dan memperhatikan lagi kehidupan ayahnya sebagai pemberi hibah, 

mengajukan permohonan sebagai pemberi hibah untuk mengajukan gugatan 

pembatalan/ penarikan hibah atas hibah yang diberikan pada anak-anaknya pada 

pengadilan agama, sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Tinggi 

Agama Jakarta  Nomor 102/Pdt.G/2015/PTA JK yang telah mempunyai kekuatan 

hukum pasti dan tetap.  

Dalam konteks  pemberian hibah tersebut, terhadap hibah yang diberikan 

oleh  ayah kandung atas obyek hibah berupa harta bersama perkawinan kepada 

anak-anaknya telah memenuhi ketentuan hukum dan perundang-undangan yang 

berlaku mengenai hibah, karena akta hibah terkait adalah akta otentik yang 
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mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, dibuat dihadapan  Pejabat 

Pembuat Akta Tanah (PPAT)  yang berwenang yang dilakukan secara terang dan 

tunai, kedudukan  sebagai suami istri yang melakukan perbuatan hukum sebagai 

pemberi hibah pada saat itu kepada anak-anaknya sebelum mereka bercerai, telah 

saling memberikan persetujuan bersama atas akta hibah yang dibuatnya masing-

masing untuk diberikan pada anak-anak mereka, dan hibah telah memenuhi rukun 

dan syarat hibah menurut hukum Islam. Perkara ini telah diputuskan oleh 

Pengadilan Tinggi Jakarta dalam Putusan Nomor 102/Pdt.G/2015/PTA JK. 

Adapun Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dalam 

perkara ini telah mengabulkan permohonan gugatan penggugat/terbanding, 

sebagai ayah kandung dan pemberi hibah untuk menarik kembali hibah yang telah 

diberikan pada anak-anaknya sepanjang menyangkut bagian dari harta 

penggugat/terbanding atas harta bersama, namun terhadap akta hibah  yang dibuat 

dihadapan  PPAT dinyatakan tetap mempunyai  kekuatan hukum yang mengikat 

atau akta hibah yang telah dibuat pemberi hibah  tetap berlaku  dan mempunyai 

kekuatan hukum. 

Dalam hal ini putusan tersebut akan menjadi permasalahan hukum dalam 

penerapannya bagi para pihak yang berperkara yaitu mengenai dapat atau tidak 

nya Putusan Pengadilan Tinggi Agama tersebut dapat dilaksanakan bagi para 

pihak yang berperkara, terutama bagi penggugat/terbanding sebagai mantan suami 

ataupun sebagai ayah kandung dari para penerima hibah  yang dikabulkan 

permohonan pembatalan/penarikan hibahnya tersebut, adalah menjadi dasar untuk  

melakukan penelitian atas Pembatalan Akta Hibah Oleh Ayah Kandung Pada 

Anak-Anaknya  Terhadap Obyek Hibah  harta bersama perkawinan (Kajian atas  
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Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor 102/Pdt.G/2015/PTA JK ,yang 

telah berkekuatan hukum tetap) .   

                

1.2 Rumusan Masalah  

1. Bagaimana penerapan ketentuan yang diatur dalam Kompilasi Hukum 

Islam dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Islam yang terkait dengan 

gugatan perkara pembatalan hibah dalam Putusan Pengadilan Tinggi 

Agama Jakarta tersebut ? 

2. Bagaimanakah akibat hukum yang terjadi sehubungan dengan adanya 

pengesahan atas penarikan persetujuan hibah oleh ayah kandung sebagai 

pemberi hibah kepada anak-anaknya sebagai penerima hibah sepanjang 

menyangkut harta bersama yang belum dibagi pada saat putusan 

perceraian orangtua dari para penerima hibah, sebagaimana tercantum 

dalam putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta tersebut mengingat  

permohonan ayah kandung untuk pembatalan akta-akta hibah terkait  telah 

ditolak  oleh majelis hakim ? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui implikasi yang terjadi terhadap para pihak yang 

berperkara atas pertimbangan majelis hakim dalam menentukan sahnya 

penarikan hibah oleh ayah kandung kepada anak-anaknya yang 

menyangkut obyek hibah berupa harta bersama perkawinan dalam  

Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor 
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102/Pdt.G/2015/PTA.JK, tanggal 24 November 2015 yang telah 

berkekuatan hukum tetap ? 

2. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan majelis hakim dalam 

menentukan hukum yang dipakai atas perbedaan adanya penarikan 

persetujuan hibah disatu pihak, sedangkan di pihak lain adalah pembatalan 

akta hibah dalam penyelesaian perkara terkait sebagaimana tercantum 

dalam Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor 

102/Pdt.G/2015/PTA.JK, tanggal 24 November 2015. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari  penelitian ini antara lain adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan materi 

kuliah  hukum perikatan pada umumnya, khususnya mengenai hibah, 

yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam dan ketentuan terkait lainnya 

mengenai hibah. Hal ini mengingat transaksi hibah  saat ini sudah 

semakin  dilakukan disekitar  kita; 

2. Manfaat Praktis 

Untuk mengembangkan pemikiran atas kajian mengenai akta hibah 

dalam penerapan hukumnya sekaligus untuk  mengetahui kemampuan 

penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh selama perkuliahan di 

Magister Kenotariatan Universitas Pelita Harapan , dengan harapan para 

peneliti sesudah penulis akan lebih mendalami lebih lanjut 

perkembangan tentang akta hibah dalam prakteknya di masa depan. 
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1.5 Sistematika Penulisan 

Penelitian hukum ini disusun dengan sistimatika yang terdiri dari 5 (lima) 

bab yang masing-masing bab terdiri dari dari beberapa sub bab. Untuk 

memperjelas maksud dan tujuan masalah yang diteliti, maka berikut keterangan 

atas masing-masing bab sebagai berikut : 

BAB I : PENDAHULUAN 

dalam bab pendahuluan ini dikemukakan tentang latar belakang 

masalah dari pemilihan topik, rumusan masalah, tujuan dan manfaat 

penelitian serta sistimatika penulisan. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

dalam bab ini penulis menguraikan landasan pemikiran yang 

menghubungkan variabel penelitian yang satu dengan yang lain 

berdasarkan teori-teori yang berkaitan dengan rumusan masalah yang 

diteliti atau dibahas dalam penelitian hukum ini. Teori-teori itu antara 

lain : Pengertian hibah ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam dan 

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Pengertian harta bersama dalam 

perkawinan termasuk akibat perceraian terhadap harta bersama,  Peran 

Pejabat Pembuat Akta dalam pembuatan akta hibah, serta Pemindahan 

hak atas tanah melalui akta hibah.  

BAB III : METODE PENELITIAN 

dalam bab ini dibahas mengenai sifat penelitian, tipe penelitian dan 

analisis data yang digunakan dalam penulisan penelitian hukum ini. 
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BAB IV : ANALISIS HASIL PENELITIAN 

dalam bab ini berisi hasil penelitian dan analisis penulis mengenai 

permasalahan yang tercantum dalam rumusan masalah. 

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN 

bab ini menyimpulkan secara singkat hasil pembahasan rumusan 

masalah dan sekaligus mengemukakan saran-saran yang kiranya dapat 

berguna untuk menilai hasil yang telah dicapai serta memberikan 

sumbangan pemikiran dalam menentukan langkah selanjutnya.      

      

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




