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BAB III

HADIAH MENURUT HUKUM ISLAM

A. Pengertian Hadiah

Menurut An-Nabawi hibah, hadiah, sedekah adalah bentuk-bentuk

kebaikan yang maknanya saling berdekatan. Semuanya sama dalam hal

pengalihan milik (kepada orang lain) tanpa kompensasi.1 Secara sederhana

hadiah dapat diartikan sebagai pemberian dari seseorang kepada orang lain

tanpa adanya penggantian dengan maksud memuliakan.2 Hadiah adalah

pemberian yang dimaksudkan untuk mengagungkan atau rasa cinta.3 Hadiah

yaitu memberikan barang dengan tidak ada tukarnya serta dibawa ke tempat

yang diberikan karena hendak memuliakannya.4

Adapun yang menjadi landasan dalam pemberian hadiah yaitu

terdapat dalam firman Allah dalam surat Al-Mudatstsir ayat 6 yng berbunyi:



Artinya: “Dan janganlah kamu memberikan (dengan maksud) memperoleh

(balasan) yang lebih banyak”.(QS. Al-Mudatstsir: 6).5

Dan sabda Nabi Muhammad SAW yang berbunyi:

1 Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam, Syarah Bulughul Mahram, (Jakarta: Pustaka

Azzam, 2006), Jilid Kelima, h. 133.
2 Hendi Suhendi, Fikih Muamalah, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2001), h. 211.
3 Rachmad Syafei, Fikih Muamalah, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001), h. 241.
4 Sulaiman Rasyid, fikih Islam (Hukum Fikih Lengkap), (Bandung: Sinar Baru

Algensindo, 2007), cetakan keempat, h. 362.
5 Departemen Agama RI, Alqur’an Terjemahan, ( Jakarta: CV Danus Sunnah, 2002), h.

992.
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لیه وسمل قال النيبعنهررةايبعن : هتادوا فان الهدیة تذهب وحر الصدور صىل هللا 

ارة جلارهتا ولوشق فرسن شاة والحتفرن 

Artinya: Dari Abu Hurairah Rosulullah bersabda: “saling memberi hadiahlah

kamu, karena hadiah itu dapat menghilangkan perasaan tidak enak di

hati. Dan janganlah seseorang merasa tidak enak ketika memberi

hadiah dengan sesuatu yang tidak berharga”. (HR. Turmuzi).6

Adapun keutamaan dalam pemberian hadiah dapat dilihat dari efek

positif dalam jiwa penerimanya. Seperti hilangnya rasa dendam dan

permusuhan serta timbulnya kasih sayang antar sesama.

B. Rukun Hadiah

Menurut Ulama Hanafiah, rukun hadiah adalah ijab dan qabul sebab

keduanya termasuk akad seperti halnya jual beli. Dalam kitab Al-Mabsuth,

mereka menambahkan dengan Qabdhu (pemegang/ penerima). Alasannya,

dalam hadiah harus ada ketetapan dalam kepemilikan. Adapun yang menjadi

rukun dalam hadiah yaitu wahib (pemberi), mauhub lah (penerima), mauhub

(barang yang dihadiahkan), shighat, (ijab dan qabul).7

C. Syarat-Syarat Hadiah

Adapun syarat-syarat hadiah yaitu dengan syarat wahib (pemberi

hadiah) dan maudhub (barang). Ulama Hanabilah menetapkan 11 (sebelas)

syarat diantaranya:

6 Imam Turmuzi, Sunan At-Tirmizi, juz 4, (Darul Fikr, 1994), h. 49.
7 Rachmad Syafe’i, Op. Cit., h. 244.
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a. Hadiah dari harta yang boleh di tasharruf kan.

b. Terpilih dan sungguh-sungguh.

c. Harta yang diperjualbelikan.

d. Tanpa adanya pengganti.

e. Orang yang sah memilikinya.

f. Sah menerimanya.

g. Walinya sebelum pemberi dipandang cukup waktu.

h. Menyempurnakan pemberian.

i. Tidak disertai syarat waktu.

j. Pemberi sudah mampu tasharruf (merdeka, mukallaf dan rasyid).

k. Mauhub harus berupa harta yang khusus untuk dikeluarkan.8

Adapun yang menjadi syarat untuk wahib (pemberi hadiah) dan

maudhub (barang) yaitu:

a. Syarat Wahib (pemberi hadiah)

Wahib disyaratkan harus ahli tabarru (derma), yaitu berakal, baligh, rasyid

(pintar).

b. Syarat Mauhub (barang)

1. Harus ada waktu hadiah

2. Harus berupa harta yang kuat dan bermanfaat

3. Milik sendiri

8 Rachmad  Syafei, Op. Cit, h. 246.
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4. Menyendiri, menurut ulama Hanafiah, hadiah tidak dibolehkan

terhadap barang bercampur dengan milik orang lain, sedangkan

menurut ulama malikiyah, Hambali dan syafi’iyah, hal itu dibolehkan.

5. Mauhub terpisah dari yang lain, barang yang dihadiahkan tidak boleh

bersatu dengan barang yang tidak dihadiahkan, sebab akan

menyulitkan untuk memanfaatkan mauhub.

6. Mauhub telah diterima atau dipegang oleh penerima.

7. Penerima memegang hadiah atas seizin wahib.9

D. Macam-Macam Hadiah

1. Hadiah dalam perlombaan

Adapun yang dimaksud dalam perlombaan yang berhadiah, ialah

perlombaan yang bersifat adu kekuatan seperti gulat atau lomba lari atau

ada keterampilan/ ketangkasan sepperti badminton, sepak bola, atau

kepandaian seperti main catur. Pada prinsipnya lomba semacam tersebut

diperbolehkan dalam agama, asal tidak membahayakan keselamatan badan

dan jiwa dan mengenai uang hadiah yang diperbolehkan dari hasil lomba

tersebut diperbolehkan oleh agama jika dilakukan dengan cara-cara

sebagai berikut:

a. Jika uang atau hadiah lomba itu disediakan oleh pemerintahan atau

seponsor non pemerintahan untuk para pemenang.

9 Ibid, h. 247.
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b. Jika uang atau hadiah lomba itu merupakan janji dari salah satu dari dua

orang yang berlomba kepada lombanya jika ia ia dapat dikalahkan

lawannya itu.10

c. Jika uang atau hadiah lomba disediakan oleh para pelaku lomba dan

mereka disertai muhallil, yaitu orang yang berfungsi menghalalkan

perjanjian lomba dengan uang sebagai pihak ketiga, yang akan

mengambil hadiah itu, jika jagonya menang tapi ia tidak harus

membayar jika jagonya kalah.11

2. Hadiah dalam pembelian suatu barang

Hadiah dalam pembelian suatu barang merupakan bentuk

pemberian hadiah yang diharamkan, jika orang yang membeli kupon

dengan harga tertentu, banyak atau sedikit, tanpa ada gantinya melainkan

hanya ikut serta dalam memperoleh hadiah yang disediakan. Bahkan hal

seperti ini termasuk larangan serius (bagi yang melakukannya dianggap

melakukan dosa besar). Karena, termasuk perbuatan judi yang dirangkai

dengan khamar (minuman keras) dalam al-qur’an perbuatan ini merupakan

perbuatan keji sebagaimana dalam firman Allah SWT Dalam Surat Al-

Maidah: 90.12






10 Masyfuk Zuhdi, Masail Fiqhiyah, Kapita Seleksi Hukum Islam, (Jakarta: Haji
Masagung, 1991), Ed. II. Cet.8. h. 150.

11 Nazar Bakry, Problematika Fiqh Islam, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994),
Ed. 1, Cet. 1, h.86.

12 Ibid.
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Artinya: Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum)
khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib
dengan panah13 adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka
jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat
keberuntungan.

3. Hadiah sebagai suap atau sogokan

Untuk menghindari misinterpretasi tentang hadiah dan biasanya

antara hadiah dengan sogokan, seperti yang dinyatakan Umar bin Abdul

‘Aziz, bahwa dimana Rosulullah Saw. Hadiah adalah hadiah, tetapi masa

ini hadiah bisa saja berarti sogokan. Serta untuk membedakan antara

hadiah dengan tukar menukar, maka perlu diketahui bagaimana aturan

Islam tentang hadiah dapat dilihat dalam hadiis berikut:

دعن ايب هررة  ن ز ن طهامن عن محمد  راهمي  دثين ا ذثنا معن قال  ن النذر  رهمي  دثنا ٕا
ٔم ريض ٔهدیة  ٔل عنه ( ٔيت بطعام س لیه وسمل ٕاذا  هللا عنه قال : اكن رسول هللا صىل هللا 

ل هدیة رضب بیده صىل هللا  ٔلك وٕان ق ٔحصابه (لكوا) . ومل ی ل صدقة. قال  صدقة). فٕان ق
ٔلك معهم لیه وسمل ف

Artinya: “ Abu Hurairah menyatakan, Bahwa Rosulullah apabila diberi
makanan, beliau selalu menanyakan kepada sipemberi hadiah
apakah pemberian itu, hadiah atau sedekah. Jika pemberian itu
sedekah, Rosulullah tidak memakannya dan menyuruh para
sahabatnya memakan hadiah dimaksud. Jika dinyatakan
pemberian itu adalah hadiah, Rosulullah menepukkan
tangannya dan makan bersama sahabat”. (HR. Bukhari).14

13 Al Azlaam artinya: anak panah yang belum pakai bulu. orang Arab Jahiliyah
menggunakan anak panah yang belum pakai bulu untuk menentukan apakah mereka akan
melakukan suatu perbuatan atau tidak. Caranya ialah: mereka ambil tiga buah anak panah yang
belum pakai bulu. setelah ditulis masing-masing yaitu dengan: lakukanlah, Jangan lakukan, sedang
yang ketiga tidak ditulis apa-apa, diletakkan dalam sebuah tempat dan disimpan dalam Ka'bah.
bila mereka hendak melakukan sesuatu Maka mereka meminta supaya juru kunci ka'bah
mengambil sebuah anak panah itu. Terserahlah nanti apakah mereka akan melakukan atau tidak
melakukan sesuatu, sesuai dengan tulisan anak panah yang diambil itu. kalau yang terambil anak
panah yang tidak ada tulisannya, Maka undian diulang sekali lagi.

14 Imam Bukhari, Op. Cit, h.215.
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Ketentuan dalam hadis diatas memberikan aturan agar penerima

hadiah tidak hanya bahasia atau senang dalam hadiah yang bakal diterima,

akan tetapi selalu mengidentifikasi hadiah yang diserahkan, termasuk yang

boleh diterima atau tidak.

E. Hadiah Menurut Ulama

Dalam permasalahan hadiah ini terdapat perbedaan pendapat dari para

ulama tentang apakah hadiah harus dibalas dengan hadiah ataukah tidak mesti

harus dibalas. Dalam hadist dari Abu Hurairah dijelaskan dalam bentuk

kalimah:

تھادوا تحابوا

Artinya: “Saling memberikan hadiah.”

Namun belakangan ini dalam qoul jadid Imam Syafi’i sebagaimana

dikutip Syaukani bahwa pemberian untuk mengharapkan balasan dari orang

yang diberi hadiah adalah batil, karena merupakan bentuk jual beli

terselubung yang tidak ada keridhan dan saling menyenangkan.

Pemberian hadiah dan pemberian suap adalah dua bentuk pekerjaan

yang dalam prakteknya banyak orang mengaburkan sifat dan fungsi

keduanya. Masing-masing sesungguhnya berada pada dua posisi yang

berbeda dalam kedudukannya dalam hukum Islam. Hadiah sesungguhnya

adalah pekerjaan mubah bahkan sunnah yang dianjurkan Nabi SAW, bahkan

menurut Khitobi sebagaimana dikutip oleh Sayyid Sabiq bahwa hadis yang

melarang menerima hadiah dari orang kafir telah dihapuskan dengan
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perbuatan Nabi SAW yang menerima hadiah lebih dari satu kali dari orang-

orang kafir.

Sedangkan suap adalah pekerjaan yang dilarang dan pelaku ataupun

penerimanya adalah dilaknat. Walaupun kadang tampak pemberian suap ini

seperti hadiah tetapi sesungguhnya suap akan selalu terkait dengan

permasalahan hukum atau pelaksanaan hak-hak dan kewajiban orang yang

memberi dan yang diberi. Oleh karena itu menurut penulis wajar jika ada

aturan bagi pejabat-pejabat pemerintahan atau hukum untuk tidak menerima

apapun dari orang yang berhubungan dengan mereka walaupun itu kadang

dinamakan dengan hadiah. Adapun sebuah kaidah yang berbunyi:

لمباح المفضي إلي الحرا محراما

Artinya: sesuatu yang mubah jika menyebabkan atau mengarahkan kepada

yang haram maka hukumnya haram.

Dalam hal pemberian hibah atau hadiah adalah pekerjaan mubah yang

diberbolehkan, akan tetapi jika pekerjaan yang bersifat mubah ini

menyebabkan ke arah penyuapan atau menyebabkan tidak adilnya seseorang

dalam menetapkan hak-hak dan kewajiban atau tidak adil dalam menetapkan

hukum, maka hukumnya pemberian ini bisa menjadi haram.15

F. Hikmah Hadiah

15 Amrul Muzan, Jurnal Hukum Islam (Korupsi, Suap dan Hadiah Dalam Islam, (Riau:
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, 2008), Voll VIII N0. 2, h. 148-149.
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Saling membantu dengan cara memberikan hadiah dianjurkan oleh

Allah SWT dan Rasul-Nya. Hikmah atau manfaat disyariatkannya adalah

sebagai berikut.16

1. Memberikan hadiah dapat menghilangkan penyakit dengki, yakni

penyakit yang terdapat dalam hati dan dapat merusak nilai-nilai keimana.

Hadian dilakukan sebagai penawar racun hati. Yaitu dengki.

لیه وسمل قال: هتادوافان الهدیة تذهب وحرالصدور عن ايب هررةعن النيب صىل هللا 

Artinya : Dari Abu Hurairah Rasulullah bersabda : “saling memberi

hadiahlah kamu, karena hadiah itu dapat menghilangkan

perasaan tidak enak dihati.” (HR. Bukhari) 17

2. Pemberian hadiah dapat mendatangkan rasa saling mengasihi, mencintai

dan menyayangi.

لیه وسمل قال : هتَاَدْوا َحتابْوا ِيب هررة عن النيب صىل هللا  َوَعْن 

Artinya : Dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW : “ Saling memberi

hadiahlah kamu, karena ia dapat menumbuhkan rasa kasih

sayang”. (HR.Bukhari)18

3. Hadiah atau pemberian dapat menghilangkan rasa dendam.

سَِّخْیَمَة َرَواُه َوَعْن اَنٍس َرِضَى اُهللا َعْنُه قَا َل َرُسْوُل اِهللا صَلى اُهللا َعَلْیِه َوَسلََّم َتهَا ُدوا َفِإنَّ الَهِدَیَه َتُسلُّ ال

َبزَاُر ِبِإْسنَاٍد َضِعْیفٍ ال

16 Saleh Al-Fauzan, Shahih Sehari-hari, (Jakarta: Gema Insani, 2006), Cet. Pertama,
h.541.

17 Imam Bukhari, Shahih Bukhari, (Mesir: Dar Ibnu Hisyam, 2002), Jilid ke-2, h.214.
18 Ibid.
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Artinya : Dari Annas ra, ia berkata, dari Nabi SAW: “Saling memberi

hadiahlah kamu, karena dapat menghilangkan rasa dendam”.19

G. Undian Berhadiah

Undian berasal dari kata undi yang berarti buah, main, membuang

atau menarik.20 Sedangkan menurut istilah undian berhadiah adalah penarikan

hadiah baik barang atau uang atas dasar syarat-syarat tertentu yang ditapkan

sebelumnya.21 Selain itu, undian berhasil dikenal pula dengan lotre, maksud

undian menurut Ibrahim Husain adalah salah satu cara untuk menghimpun

dan yang dipergunakan untuk proyek kemanusiaan dan kegiatan sosial.22

Undian ini dilakukan dengan beberapa cara, antara lain dengan cara

menjual kupon amal dengan nomor-nomor tertentu. Untuk merangsang dan

menggairahkan para penyumbang (pembeli kupon) diberikan hadiah-hadiah.

Hadiah seperti ini biasanya diundi di depan Notaris dan dibuka untuk umum.

Siapa saja yang nomornya tepat mendapatkan hadiah tersebut.23 Dalam

undian berhadiah menang atau kalah sangat bergantung kepada nasib.

Penyelenggaranya bisa oleh perorangan, lembaga baik resmi maupun swasta

menurut peraturan pemerintah (Departemen Sosial).

19 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002), Cet

Pertama, h. 219.
20 Op. Cit. h. 69.
21 M. Ali Hasan, Masail Fiqhiyah, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2003), Cet. 4. Edisi revisi,

h. 145.
22 Hendi Suhendi, Op. Cit. h. 317.
23 Ibid.
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Undian itu biasanya diadakan bertujuan untuk mengumpulkan dana

atau propaganda peningkatan pemasaran barang dagangan.24 Selain itu,

aktivitas undian berhadiah juga melibatkan beberapa pihak diantaranya:

1. Penyelenggara, biasanya pemerintah atau lembaga swasta yang legal

mendapatkan izin dari pemerintah.

2. Para penyumbang yakni orang-orang yang membeli kupon dengan

mengharapkan hadiah. Kegiatan pihak penyelenggara adalah sebagai

berikut:

1) Mengedarkan kupon (menjual kupon), salah satu fungsi

mengedarkan kupon adalah dapat dihitungnya dana yang diperoleh

dari para penyumbang.

2) Membagi-bagi hadiah sesuai dengan ketentuan, hadiah ini diambil

dari sebagian dana yang diperoleh.

3) Menyalurkan dana yang telah terkumpul sesuai dengan rencana yang

telah ditentukan setelah diambil untuk hadiah dan biaya

operasionalnya.25

a. Pengertian undian berhadiah

Yang dimaksud undian berhadiah adalah undian yang dilaksanakan

oleh perusahaan barang atau jasa dengan tujuan menarik para pembeli dan

melariskan dagangan atau jasa yang mereka tawarkan dengan cara

memberikan hadiah untuk para pemenang yang ditentukan secara undian.

b. Hukum undian berhadiah

24 M. Ali Hasan, Lok. Cit. h.145
25 Op. Cit., h. 318.
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Undian berhadiah tanpa menarik iuran dari peserta, maksudnya

kupon undian diberikan kepada peserta dengan cara Cuma-Cuma, maka

hukum undian ini diperbolehkan secara syariah, karena tidak ada dalil

yang melarangnya dan juga gharar yang terdapat dalam akad hibah bukan

akad jual beli. Dalam gharar dalam akad hibah seperti yang telah

dijelaskan hukumnya mubah.

Undian berhadiah dengan membayar iuran, undian jenis ini

diharamkan sekalipun jumlahnya  sangat sedikit, karena ghararnya nyata,

dimana peserta membayar iuran yang kemungkinan ia mendapatkan

hadiah sehingga berlaba atau ia tidak mendapatkan apa-apa sehingga ia

rugi, maka undian ini termasuk maisir.

Jika undian tersebut tidak menarik iuran secara khusus akan tetapi

untuk dapat mengikuti undian disyaratkan  membeli barang, seumpama:

kupon undian tertera dalam majalah atau menempel pada suatu barang,

maka hukum mengikuti undian ini dibolehkan karena keberadaan undian

hanya sebagai pengikut dalam akad. Sebagaimana yang telah dijelaskan

bahwa gharar yang hanya sebagai pengikut dalam akad tidaklah

diharamkan.

Namun perlu diingat, jika pembeli membeli barang tersebut dengan

tujuan untuk mendapat kupon, sedangkan ia tidak membutuhkan
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barangnya maka hukumnya haram, karena kupon dalam hal ini adalah

tujuan pembelian dan bukan sebagai pengikut.26










Artinya: Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan
permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran
(meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu
dari mengingat Allah dan sembahyang, Maka berhentilah
kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu). (QS. Al-Maidah: 91)

26 Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah, (Jakarta: Kencana, 2012), Ed. 1.
Cet. 1, h. 370-371.


