
 

 

ABSTRAK 

Aditya Afriangga Nadzir Santos: “Pemberian Hadiah Pada Program Lock & 

Win Tabungan/Giro iB Maslahah Di Bjbs KCP Sumedang Ditinjau Dari 

Hukum Ekonomi Syari’ah” 

Salah satu bank umum yang membuka unit usaha syari’ah adalah bank 

bjb syari’ah. Produk penghimpunan dana di bank bjb syari’ah salah satunya 

adalah program lock & win yaitu program pemberian hadiah untuk nasabah 

perorangan produk tabungan/giro iB maslahah dengan prinsip mudharabah.  

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui mekanisme program lock & 

win tabungan/giro iB maslahah di bank bjb syariah KCP Sumedang, untuk 

mengetahui norma-norma yang terdapat pada program lock & win tabungan/giro 

iB maslahah di bank bjb syariah KCP Sumedang, dan untuk mengetahui tinjauan 

hukum ekonomi syariah terkait dengan program lock & win tabungan/giro iB 

maslahah di bank bjb Syariah KCP Sumedang. 

Penelitian ini bertolak dari kerangka berfikir pada pengertian mengenai 

akad yaitu pertalian ijab dan qabul sesuai dengan kehendak syariat yang 

berpengaruh kepada objek perikatan. Selain pengertian akad memiliki klasifikasi  

yang berhubungan dengan hibah yaitu akad tabarru’ (transaksi nirlaba) yaitu akad 

yang bertujuan tolong menolong dalam rangka berbuat kebaikan  . 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

yuridis empiris yaitu prosedur yang digunakan untuk memecahkan masalah 

penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian 

dilanjutkan dengan mengadakan penelitian di lapangan. Data bersumber dari 

lapangan yaitu bank bjb syariah KCP Sumedang dengan metode wawancara 

secara mendalam dan bahan-bahan hukum yang mengikat sebagai sarana alat 

pengumpulan data.  

Hasil penelitian menunjukan bahwa tahapan-tahapan yang harus 

dilakukan dapat melakukan program lock & win tabungan iB maslahah adalah 

nasabah harus mengisi formulir pembukaan rekening setelah itu dilanjutkan 

dengan mengisi formulir keikiutsertaan program lock & win. Adapun norma-

norma yang terdapat pada program lock & win, antara lain: a) ketentuan 

persyaratan umum pembukaan rekening yaitu salah satunya adalah nasabah 

menginvestasikan dananya kepada bank, dan b) ketentuan persyaratan untuk 

mendapatkan hadiah yaitu salah satunya nasabh setuju dengan tidak memindah 

tangankan hadiah sebelum syarat terpenuhi. Hadiah yang diberikan oleh bank bjb 

syari’ah dalam program lock & win ini tidak sesuai dengan fatwa DSN-MUI 

nomor 86/DSN-MUI/XII/2012 tentang hadiah, dimana hadiah promosi yang 

diberikan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) kepada nasabah harus dalam bentuk 

barang dan/atau jasa, tidak boleh dalam bentuk uang.  


