
 

 

 

ABSTRAK 

 

Dede Nurlaela : Dinamika Regulasi Pemberian Hadiah dalam Program Lock & 

Win Tabungan di Bank Jabar Banten Syariah KCP Lippo 

Cikarang  Tahun 2014 dan 2017. 

 

 Bank Jabar Banten Syariah KCP Lippo Cikarang mempunyai program 

pemberian hadiah Lock & Win tabungan, yaitu program pemberian hadiah bagi 

nasabah perorangan dengan prinsip mudharabah, dimana besaran hadiah 

ditentukan dari nominal dan jangka waktu pengendapan dana. Dalam 

pelaksanaannya, Bank Jabar Banten Syariah memiliki peraturan yang berbeda 

pada tahun 2014 dan 2017 sesuai dengan kebijakan dari kantor pusat. 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) regulasi pemberian hadiah 

Lock & Win tabungan di Bank Jabar Banten Syariah KCP Lippo Cikarang tahun 

2014 dan 2017. (2) sanksi yang diberikan kepada nasabah yang melakukan 

wanprestasi tahun 2014 dan 2017. (3) tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap 

dinamika regulasi pemberian hadiah Lock & Win tabungan di Bank Jabar Banten 

Syariah KCP Lippo Cikarang tahun 2014 dan 2017. 

 Penelitian ini bertitik tolak dari kerangka berfikir bahwa pemberian 

hadiah merupakan suatu akad tabarru (transaksi nirlaba) dimana akad tersebut 

bertujuan untuk tolong-menolong dalam rangka berbuat kebaikan. Sedangkan 

akad merupakan pertalian ijab dan qabul  sesuai dengan syariat yang 

berpengaruh terhadap objek perikatan. 

 Penelitian ini menggunakan metode komparatif, yaitu metode penelitian 

yang membandingkan persamaan dan perbedaan mengenai dinamika regulasi 

pemberian hadiah pada program Lock & Win  tabungan di Bank Jabar Banten 

Syariah KCP Lippo Cikarang tahun 2014 dan 2017 yang kemudian menganalisis 

data-data yang diperoleh sesuai hukum ekonomi syariah sebagai rujukan melalui 

pendekatan studi kasus. 

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) regulasi tahun 2014 dan 2017 

terletak pada dana minimal yang diendapkan, biaya denda pembatalan program, 

penentuan hadiah yang diberikan, penentuan pajak dalam hadiah, pengembalian 

hadiah apabila nasabah wanprestasi. (2) sanksi apabila nasabah wanprestasi 

yaitu, pada tahun 2014 nasabah harus mengembalikan hadiah dalam bentuk 

barang baru dan membayar denda sebesar Rp150.000,- sedangkan pada tahun 

2017 nasabah harus mengembalikan barang dengan nominal uang seharga 

barang saat pembelian dan membayar denda berdasarkan nilai hadiah dari sisa 

jangka waktu pengendapan sesuai perhitungan bank. (3) berdasarkan tinjauan 

hukum ekonomi syariah, dinamika regulasi pemberian hadiah Lock & Win 

tabungan di Bank Jabar Banten Syariah KCP Lippo Cikarang tahun 2014 dan 

2017 didasarkan pada tuntutan kebutuhan pasar dan disesuaikan kebutuhan 

nasabah yang mengacu pada kaidah ushuliyyah “Perubahan dan perbedaan 

fatwa berdasarkan perubahan waktu, tempat, kondisi, niat dan adat istiadat” 

dan sudah memenuhi rukun dan syarat pemberian hadiah menurut ketentuan 

fiqih muamalah dan berkesinambungan dengan fatwa DSN-MUI Nomor 

86/DSN-MUI/XII/2012. Pemberian hadiah juga telah dicontohkan oleh 

Rasulullah SAW. dan sesuai dengan Firman Allah SWT, yang menganjurkan 

untuk saling tolong-menolong salah satunya dengan memberi hadiah agar 

menumbuhkan rasa kasih sayang terhadap sesama. 


