
ABSTRAK

Sebagai  suatu  pemberian  sukarela,  maka  hibah  tidak  diperkenankan 
disertai  suatu  janji,  sesuai  dengan  ketentuan  Pasal  1668  BW.  Prosedur 
penghibahan  harus  melalui  Akta  Notaris  yang  aslinya  disimpan  oleh  Notaris 
bersangkutan (Pasal 1682 BW). Hibah barulah mengikat dan mempunyai akibat 
hukum  apabila  pada  hari  penghibahan  itu  dengan  kata-kata  yang  tegas  telah 
dinyatakan diterima oleh penerima hibah, atau dengan suatu akta autentik telah 
diberi kuasa kepada orang lain (Pasal 1683 BW).

Hibah harus diberikan oleh pemilik barang yang dihibahkan tersebut dan 
itu merupakan salah satu syarat hibah. Hibah orang tua dalam hal ini ayah kepada 
anaknya yang masih di bawah umur yang bertindak sebagai penerima hibah yang 
mewakili  anaknya  ternyata  menjadi  masalah,  karena  setelah  hibah  terlaksana, 
pihak istri yang mewakili anak penerima hibah meminta cerai dan oleh pengadilan 
diberikan hak asuh terhadap anak, dan menguasasi harta hibah anak yang masih di 
bawah umur tersebut.

Dalam tesis ini, penulis memfokuskan pada pembatalan pemberian hibah 
benda tidak  bergerak dari  orang tua  kepada  anak (analisis  putusan Pengadilan 
Negeri Maumere Nomor 6/Pdt.G/2011/PN.MMR). Sasaran yang hendak dicapai 
dalam tesis  ini  adalah  kekuatan  mengikatnya  hibah  orang tua  kepada  anak di 
bawah umur dengan ayah pemberi hibah dan istri sebagai pihak yang mewakili 
anak  yang  belum  dewasa  sebagai  penerima  hibah  dan  upaya  hukum  yang 
ditempuh  ayah  atas  harta  benda  hibah  terhadap  anak  yang  keseluruhannya 
dikuasai oleh mantan istri.

Hasil penelitian menjelaskan bahwa hibah orang tua kepada anak di bawah 
umur  dengan ayah pemberi  hibah dan istri  sebagai  pihak yang mewakili  anak 
yang belum dewasa sebagai penerima hibah adalah tidak mempunyai  kekuatan 
hukum,  karena hibah  tersebut  tidak  memenuhi  syarat  sebagaimana Pasal  1685 
B.W. Hibah kepada anak-anak di bawah umur yang masih di bawah perwalian 
atau kepada orang yang ada di bawah pengampuan, harus diterima oleh wali atau 
pengampunya yang telah diberi kuasa oleh Pengadilan Negeri. Hibah yang tidak 
memenuhi  syarat  hibah  dan  berakibat  jatuhnya  miskin  bagi  penghibah,  maka 
hibah tersebut dapat dicabut sebagaimana Pasal 1688 angka 3 B.W.
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