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MOTTO 
 
 

 َلْن تـََناُلْوا اْلِبر َحتى تـُْنِفُقْوا ِمما ُتِحبـْوَن َوَما تـُْنِفُقْوا ِمْن َشْيٍء فَِإن اَهللا بِِه َعِلْيمٌ 
 

Artinya: “Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang 
sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta 
yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, 
maka sesungguhnya Allah mengetahuinya.”(Q.S. Ali 
Imran: 92)1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

                                                 
 1 Departemen  Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, Depok : Cahaya Quran, hlm.62 



PERSEMBAHAN  
 
 

Saya persembahkan untuk : 

 

Ibunda dan Ayahanda tercinta dan tersayang 
Kasih sayang, tuntunan, dukungan dan do’a dari kalian 

Selalu menerangi langkah penuh cita dan cinta putramu. 
 

Para Kiai, Guru, Dosen dan Asatiid  
Ilmu dan bimbingan dari kalian menuntun saya untuk  

menjadi insan yang ta’at dan berbakti. 
  

Kakek dan Nenek yang saya ta’dzimi  
Nasehat dan do’amu mengobarkan semangat cucumu. 

 
Seluruh keluarga 

Dukungan kalian tak akan pernah saya sia-siakan. 
 

Dan untuk teman-teman yang selalu menemani 
Bersama kita raih cita-cita kita. 

 
Saya dedikasikan karya ini untuk kalian semua... 
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penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak 
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lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini 

tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain 

kecuali informasi yang terdapat dalam 

referensi yang dijadikan bahan rujukan.  
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Deklarator 
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ABSTRAK 
 

Salah satu bentuk taqarrub kepada Allah SWT dalam rangka 
mempersempit kesenjangan sosial serta menumbuhkan rasa kesetiakawanan dan 
kepedulian sosial adalah hibah atau pemberian. Hibah, dilihat dari aspek vertikal 
(hubungan antara manusia dengan Tuhan) memiliki dimensi taqarrub, artinya 
dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan seseorang. Semakin banyak 
berderma dan bershadaqah akan semakin memperkuat dan memperkokoh 
keimanan dan ketakwaan, inilah aspek vertikal hibah. Yang menjadi perumusan 
masalah, bagaimana dasar penetapan hakim dalam putusan No.11/ 
Pdt.P/2008/PA.Kdl kebolehan hibah yang lebih dari sepertiga?. Bagaimana 
tinjauan hukum Islam tentang Putusan No. 11/ Pdt.P/2008/PA.Kdl  

Dalam menyusun skripsi ini, peneliti menggunakan jenis penelitian 
kepustakaan dengan data primer, yaitu berkas Putusan Pengadilan Agama Kendal 
No. 11/ Pdt.P/2008/PA.Kdl, sedangkan data sekunder, yaitu literatur lainnya yang 
relevan dengan permasalahan yang dikaji. Teknik pengumpulan data berupa 
teknik dokumentasi atau studi dokumenter yaitu dengan meneliti sejumlah 
kepustakaan (library research). Dalam menganalisis data, peneliti menggunakan 
metode deskriptif analitis yakni menggambarkan dan menganalisis Dasar 
Penetapan Hakim Dalam Putusan  No. 11/ Pdt.P/2008/PA.Kdl Terhadap Hibah 
Yang Lebih Dari Sepertiga. 

Pada dasarnya hibah tidak ada kaitannya dengan kewarisan kecuali nyata 
bahwa hibah itu mempengaruhi hak ahli waris, maka dalam hal ini perlu adanya 
pembatasan maksimal hibah tidak melebihi sepertiga. Dalam permasalahan ini 
bahwa alm Romdo tidak mempunyai ahli waris yang mana saudara laki-lakinya 
dan istri telah meninggal sehingga yang ada hanya anak angkatnya saja  
(pemohon) yang kemudian separuh  tanah pekarangan beserta rumah di atasnya 
dihibahkan kepada pemohon, karena pihak Pemohon (anak angkat) semasa 
hidupnya telah mengabdikan dirinya kepada bapak Romdo hingga akhir hayatnya. 
Karena dalam permasalahan ini  hibah tidak mempengaruhi hak-hak ahli waris 
maka hibah tersebut menurut penulis sah menurut hukum Islam. Bahwa kalau 
ternyata  hibah itu mempengaruhi kepentingan dan hak-hak ahli waris maka perlu 
ada batas maksimal hibah tidak melebihi sepertiga harta seseorang. Akan  tetapi 
bila menyangkut hak-hak ahli waris maka hibah perlu ada batasan. 

Hasil pembahasan menunjukkan, sebagaimana yang diatur dalam 
Kompilasi Hukum Islam pasal 210 bahwa  Orang yang telah berumur sekurang-
kurangnya 21 tahun berakal sehat tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan 
sebanyak-banyaknya 1/3 (sepertiga) Kompilasi Hukum Islam memberikan 
batasan dalam pemberian hibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari hartanya penghibah. 

  
 

 
 
 
 



KATA PENGANTAR 
 
 

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah swt, Yang Maha 

pengasih lagi maha penyayang yang telah menyinari jalan-jalan orang yang 

bertauhid, menunjukkan hati orang-orang mukmin kepada kebenaran dan 

kebaikan. Sehingga pada akhirnya skripsi ini bisa hadir di hadapan kita, adapun 

motivasi mendasar yang mendorong bagi penulis untuk berusaha keras 

menyelesaikan skripsi ini selain dari pada kewajiban yang harus dilaksanakan dan 

merupakan tugas akhir untuk memperoleh gelar sarjana adalah semata-mata 

karena ingin berperan dan ikhtiar membangun hari esok yang lebih baik lagi, 

sekalipun hasilnya ternyata hanya sekedar mampu menawarkan sebutir pasir pada 

pantai lautan. 
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2. Dr. H.Imam Yahya, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo 
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3. Ibu Dra,Hj.Endang Rumaningsih M.Hum, selaku Pembimbing I, dan ibu Nur 

Hidayati setyani SH,MH, selaku pembimbing II yang telah memberikan 

bimbingan kepada penulis selama proses penulisan skripsi ini. 

4. Segenap dosen Fakultas Syari'ah yang telah membekali pengetahuan kepada 

penulis pada jenjang pendidikan sarjana ( S-1 ) 

5. Segenap karyawan Fakultas Syari'ah, pegawai perpustakaan IAIN, 

perpustakan Fakultas Syari'ah yang telah memberikan layanan yang baik 

kepada penulis. 

6. Bapak Drs.Syarifudin, SH, selaku Hakim pembimbing di Pengadilan Agama 

Kendal yang telah meluangkan waktunya dengan tulus ikhlas kepada penulis 

selama proses penelitian ini. 

7. Segenap staf pegawai di Pengadilan Agama Kendal yang telah memberikan 

izin kepada penulis untuk melakukan penelitian. 

8. Keluarga penulis, Bapak, Ibu, dan adik-adik penulis yang telah memberikan 

dorongan baik materiil maupun moril dalam mengarungi lautan keilmuan ini.  



9. Sahabat-sahabatku tercinta yang ikut memberikan do'a, motivasi, semangat 

serta palipur lara ketika dalam kegundahan, kelelahan selama studi terutama 

dalam proses penyusunan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu. 

 

Semoga Allah SWT, membalas semua amal kebaikan mereka dengan balasan 

yang lebih dari mereka berikan. Penulis juga menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini 

masih jauh dari sempurna, baik dari segi materi, metodologi, dan analisisnya. 

Karennya, kritik dan saran yang bersifat konstruktif sangat penulis harapkan demi 

kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya hanya kepada Allah penulis berharap semoga apa 

yang tertulis dalam skripsi ini bisa bermanfaat khususnya bagi penulis dan bagi para 

pembaca pada umumnya. Amin 

 

 

Semarang, 13 Juni 2011 

Penulis, 

 

M. SAEHUDIN ANWAR  
NIM: 62111049 
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