
ANALISIS PENERAPAN 

FATWA NOMOR 86/DSN-MUI/XII/2012 

TENTANG HADIAH DALAM PENGHIMPUNAN DANA 

LEMBAGA KEUANGAN SYARI’AH DI KJKS BINAMA 

SEMARANG 

 
SKRIPSI 

Diajukan untuk memenuhi tugas dan melengkapi syarat 

Guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) 

dalam Ilmu Syari’ah 

 

Oleh : 

MATSNA MUTTAQIYAH 

102311042 

 

FAKULTAS SYARI’AH 

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO 

SEMARANG 

2014 



ii 

 



iii 

 



iv 

 

MOTTO 

                       

                       

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta 

sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang 

berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh 

dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (QS. An- 

Nisa’: 29) 
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ABSTRAK 

 

Skripsi ini berjudul “Analisis Penerapan Fatwa Nomor 86/DSN-MUI/XII/2012 

tentang Hadiah dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah di KJKS 

BINAMA Semarang. Hal ini dilatarbelakangi oleh belum diterapkannya fatwa 

tersebut di KJKS BINAMA, dimana KJKS BINAMA Semarang menggunakan 

hadiah sebagai promosi dalam produk penghimpunan dana (funding). Sebab 

kedudukan fatwa khususnya DSN (Dewan Syariah Nasional) yang berlaku di 

Indonesia adalah bagian dari hukum yang mengikat pada seluruh Lembaga 

Keuangan Syariah. 

Adapun rumusan masalah adalah a) bagaimana praktek pemberian hadiah di 

KJKS BINAMA Semarang? b) apakah praktek pemberian hadiah dalam 

penghimpunan dana di KJKS BINAMA Semarang telah sesuai Fatwa Nomor 

86/DSN-MUI/XII/2012 tentang hadiah dalam penghimpunan dana Lembaga 

Keuangan Syariah? 

Jenis penelitian ini dari segi objek, termasuk penelitian lapangan (field research) 

yang dilakukan di KJKS BINAMA Semarang. Untuk mendapatkan data yang 

valid, penulis menggunakan metode pengumpulan data melalui dokumentasi dan 

wawancara. Data penelitian ini menggunakan data primer (langsung) yaitu, 

dengan cara wawancara kepada pihak KJKS BINAMA serta menggunakan data 

melalui fatwa nomor 86/DSN-MUI/XII/2012 tentang hadiah dalam 

penghimpunan dana LKS, Setelah data terkumpul, selanjutnya penulis 

menganalisis dengan menggunakan metode deskriptif melalui pendekatan 

kualitatif. 

Hasil dari penelitian ini adalah praktek pemberian hadiah dilakukan dengan cara 

undian, dan akad penghimpunan dana (funding) di KJKS BINAMA Semarang 

menggunakan 2 (dua) akad, yaitu akad wadi’ah yad-dhamanah dan akad 

mudharabah. Pemberian hadiah di KJKS BINAMA dilakukan dengan cara undian 

(qur’ah). Dalam rangka akad wadi’ah pada produk TARBIAH (Tabungan Arisan 

Berhadiah), hadiah diberikan setelah adanya akad, dan dilaksanakan pada akhir 

periode. Artinya, hal ini belum sesuai dengan fatwa DSN nomor 86/DSN-

MUI/XII/2012 tentang hadiah dalam penghimpunan dana Lembaga Keuangan 

Syariah. Pihak KJKS BINAMA belum menerapkan fatwa tersebut dalam praktek 

pemberian hadiah dalam penghimpunan dana (funding). 
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