
ABSTRAK  

Evi Rosdiana: Pelaksanaan BSM PESTA HADIAH Di Bank Syariah Mandiri 

Kantor Cabang Buah Batu Bandung. 

Program BSM Pesta Hadiah merupakan program penempatan danafresh 

fund di tabungan atau giro dan diblokir, nasabah menerima hadiah langsung 

berdasarkan nilai nominal hadiah yang sesuai dengan perhitungan yang ditentukan 

oleh Bank Syariah Mandiri KC Buah Batu Bandung. Akad yang digunakan dalam 

program BSM Pesta Hadiah yaitu akad Mudharabah Mutlaqah. Dalam program 

BSM Pesta Hadiah terdapat salah satu kondisi yang belum sesuai dengan aturan 

Fatwa DSN-MUI No/86/XII/2012 yaitu bank memperbolehkan nasabah membeli 

hadiah sendiri sehingga bank hanya memberikan sejumlah nominal hadiah yang 

didapatkan nasabah berdasarkan dana dan waktu pemblokiran yang ditentukan 

oleh nasabah.  

Tujuan dari penelitian ini adalahuntuk mengetahui (1) bagaimana 

pelaksanaan BSM Pesta Hadiah, (2) bagaimana persyaratan dalam pemberian 

hadiah pada program BSM Pesta Hadiah dan(3)Tinjauan Hukum Ekonomi 

Syariah terhadap pelaksanaan BSM Pesta Hadiah yang diterapkan di Bank 

Syariah Mandiri KC Buah Batu Bandung.  

Penelitian ini didasarkan pada pemikiran bahwa setiap pemberian yang 

dilakukan oleh lembaga keuangan syariah harus berbentuk barang atau jasa tidak 

boleh berbentuk uang. Setiap transaksi atau akad harus ada rukun dan syarat yang 

terpenuhi serta harus sesuai dengan prinsip muamalah yaitu Ta’awun (tolong 

menolong) dalamsetiap transaksi harus mendatangkan kemaslahatan dan menolak 

kemadharatan bagi manusia.   

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. 

Jenis data yang digunakan adalah jenis data kualitatif. Adapun teknik 

pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara, dan studi pustaka. 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer seperti 

wawancara pada pihak marketing Bank Syariah Mandiri KC Buah Batu Bandung, 

sedangkan data sekunder berupa studi kepustakaan atau buku-buku yang 

berhubungan dengan kajian penelitian ini.  

Hasil penelitian ini dapat penulis simpulkan bahwa: (1) Pelaksanaan BSM 

Pesta Hadiah yang diterapkan di Bank Syariah Mandiri KC Buah Batu Bandung 

adalah program yang bertujuan untuk menarik minat masyarakat, program ini 

dikhususkan untuk nasabah yang menyimpan dana minimal Rp 25.000.000,00-Rp 

5.000.000.000,00, waktu pemblokiran dari 1,3,6 atau 12 bulan kemudian nasabah 

akan mendapatkan hadiah dan bagi hasil 1,8%/tahun. (2) Persyaratan pemberian 

hadiah pada program BSM Pesta Hadiah ini sudah relevan dengan aturan rukun 

dan syarat pemberian hadiah. (3) Pelaksanaan BSM Pesta Hadiah di Bank Syariah 

Mandiri KC Buah Batu Bandung sudah relevan dengan Hukum Ekonomi Syariah 

karena dalam pemberian hadiah bank bertujuan untuk memotivasi nasabahdalam 

menabung dan bentuk ucapan terimakasih bank kepada nasabah atas hubungan 

kerjasama kemitraan. Sedangkan bentuk hadiah (uang) yang diberikan oleh Bank 

kepada nasabah belum relevan dengan Fatwa DSN-MUI No.86/XII/2012 tentang 

Hadiah dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah.   


