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BAB III 

DANA TABUNGAN  HAJI  PADA BANK  MEGA SYARIAH KC 

SURABAYA DARMO 

  

A. Sejarah Berdirinya PT. Bank Mega Syariah Sekilas Bank Mega Syariah 

 Berawal dari PT Bank Umum Tugu (Bank Tugu). Bank umum 

yang didirikan pada 14 Juli 1990 melalui Keputusan Menteri Keuangan RI 

No.1046/KMK/013/1990 tersebut, diakuisisi CT Corpora (d/h Para Group) 

melalui Mega Corpora (d/h PT Para Global Investindo) dan PT Para Rekan 

Investama pada 2001. Sejak awal, para pemegang saham memang ingin 

mengonversi bank umum konvensional itu menjadi bank umum syariah. 

Keinginan tersebut terlaksana ketika Bank Indonesia mengizinkan Bank 

Tugu dikonversi menjadi bank syariah melalui Keputusan Deputi Gubernur 

Bank Indonesia No.6/10/KEP.DpG/2004 menjadi PT Bank Syariah Mega 

Indonesia (BSMI) pada 27 Juli 2004, sesuai dengan Keputusan Deputi 

Gubernur Bank Indonesia No.6/11/KEP.DpG/2004. Pengonversian tersebut 

dicatat dalam sejarah perbankan Indonesia sebagai upaya pertama 

pengonversian bank umum konvensional menjadi bank umum syariah. 

 Pada 25 Agustus 2004, BSMI resmi beroperasi. Hampir tiga tahun 

kemudian, pada 7 November 2007, pemegang saham memutuskan 

perubahan bentuk logo BSMI ke bentuk logo bank umum konvensional 

yang menjadi sister company-nya, yakni PT Bank Mega, Tbk., tetapi 

berbeda warna. Sejak 2 November 2010 sampai dengan sekarang, melalui 
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Keputusan Gubernur Bank Indonesia No.12/75/KEP.GBI/DpG/2010, PT. 

Bank Syariah Mega Indonesia berganti nama menjadi PT Bank Mega 

Syariah. 

 Untuk mewujudkan visi "Tumbuh dan Sejahtera Bersama 

Bangsa", CT Corpora sebagai pemegang saham mayoritas memiliki 

komitmen dan tanggung jawab penuh untuk menjadikan Bank Mega 

Syariah sebagai bank umum syariah terbaik di industri perbankan syariah 

nasional. Komitmen tersebut dibuktikan dengan terus memperkuat modal 

bank. Dengan demikian, Bank Mega Syariah akan mampu memberikan 

pelayanan terbaik dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat dan 

kompetitif di industri perbankan nasional. Misalnya, pada 2010, sejalan 

dengan perkembangan bisnis, melalui rapat umum pemegang saham 

(RUPS), pemegang saham meningkatkan modal dasar dari Rp400 miliar 

menjadi Rp1,2 triliun dan modal disetor bertambah dari Rp150,060 miliar 

menjadi Rp318,864 miliar. Saat ini, modal disetor telah mencapai 

Rp787,204 miliar. 

 Di sisi lain, pemegang saham bersama seluruh jajaran manajemen 

Bank Mega Syariah senantiasa bekerja keras, memegang teguh prinsip 

kehati-hatian, serta menjunjung tinggi asas keterbukaan dan 

profesionalisme dalam melakukan kegiatan usahanya. Beragam produk juga 

terus dikembangkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta didukung 

infrastrukur layanan perbankan yang semakin lengkap dan luas, termasuk 

dukungan sejumlah kantor cabang di seluruh Indonesia. 
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 Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sekaligus 

mengukuhkan semboyan "Untuk Kita Semua", pada 2008, Bank Mega 

Syariah mulai memasuki pasar perbankan mikro dan gadai. Strategi 

tersebut ditempuh karena ingin berperan lebih besar dalam peningkatan 

perekonomian umat yang mayoritas memang berbisnis di sektor usaha 

mikro dan kecil. 

 Sejak 16 Oktober 2008, Bank Mega Syariah telah menjadi bank 

devisa. Dengan status tersebut, bank ini dapat melakukan transaksi devisa 

dan terlibat dalam perdagangan internasional. Artinya, status itu juga telah 

memperluas jangkauan bisnis bank ini, sehingga tidak hanya menjangkau 

ranah domestik, tetapi juga ranah internasional. Strategi peluasan pasar dan 

status bank devisa itu akhirnya semakin memantapkan posisi Bank Mega 

Syariah sebagai salah satu bank umum syariah terbaik di Indonesia. 

 Selain itu, pada 8 April 2009, Bank Mega Syariah memperoleh 

izin dari Departemen Agama Republik Indonesia (Depag RI) sebagai bank 

penerima setoran biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPS BPIH). Dengan 

demikian, bank ini menjadi bank umum kedelapan sebagai BPS BPIH yang 

tersambung secara online dengan Sistem Komputerisasi Haji Terpadu 

(Siskohat) Depag RI. Izin itu tentu menjadi landasan baru bagi Bank Mega 

Syariah untuk semakin melengkapi kebutuhan perbankan syariah umat 

Indonesia.
1
 

 

                                                           
1
 http://www.megasyariah.co/id diakses tanggal 19-12-2016 
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B. Visi, Misi dan Nilai-Nilai Perusahaan 

Visi adalah tujuan atau gambaran masa depan yang akan kita raih 

dalam waktu yang telah ditentukan. Visi dalam Bank Mega Syariah KC 

Surabaya Darmo sendiri yaitu Tumbuh dan Sejahtera Bersama Bangsa. 

            Misi adalah apa yang akan kita lakukan untuk mencapai tujuan 

tersebut. Misi dalam Bank Mega Syariah KC Surabaya Darmo sendiri yaitu 

bertekad mengembangkan perkonomian syariah melalui sinergi dengan 

semua pemangku kepentingan, menerbarkan nilai-nilai kebaikan yang 

islami dan manfaat bersama sebagai wujud komitmen dalam berkarya dan 

beramal serta senantiasa meningkatkan kecakapan diri dan berinovasi 

mengembangkan produk layanan terbaik yang sesuai dengan kebutuhan 

masyarakat.
2
  

Nilai-nilai dalam perusahaan merupakan landasan moral untuk 

mencapai visi dan misi perusahaan. Nilai-nilai perusahaan di Bank Mega 

Syariah KC Surabaya Darmo yaitu Integrity, Synergy, Excellence. 

 

C. Struktur Organisasi Perusahaan 

1. President Director. 

2. Business Director.  

- Financing Business& Network Group. 

- Commersial Bussiness Division. 

                                                           
2
 http://www.megasyariah.co/id diakses tanggal 19-12-2016 
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- Joint Financing Business Division. 

- Network Division. 

- Collection & Recovery Division. 

- Business & Product Development Division. 

3. Operation, IT & Support Director. 

- Transactional & Financing Operation Division. 

- General Affairs Division. 

- Information Technology Division. 

4. Risk, Compliance & HC Director. 

- Risk Management Division. 

- Compliance Division. 

- Human Capital Management Division. 

- Internal Control Division.  

 

D. Produk Bank Mega Syariah KC Surabaya Darmo 

1. Funding (Produk Pendanaan) 

a. Tabungan Utama iB 

Tabungan yang ditujukan untuk nasabah perorangan yang 

memberikan kemudahan, kenyamanan dan keuntungan sesuai 

prinsip syariah. 

- Simpanan dalam mata uang rupiah. 

- Berdasarkan prinsip syariah dengan akad Wadiah atau 

Mudharabah Muthlaqah. 
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- Dana sapat diambil sewaktu-waktu oleh nasabah. 

b. Tabungan Haji iB 

Tabungan yang ditujukan untuk nasabah perorangan yang 

diperuntukkan untuk merencanakan dana keberangkatan ibadah 

haji.  

- Simpanan dalam mata uang rupiah. 

- Berdasarkan prinsip syariah dengan akad Mudharabah 

Muthlaqah. 

- Dana tidak dapat ditarik, kecuali untuk setoran awal porsi haji 

dan setoran pelunasan biaya penyelenggara Ibadah Haji. 

c. Mega Syariah Mobile 

Layanan perbankan yang disediakan oleh Bank Mega Syariah 

untuk bertransaksi perbankan melalui ponsel. Nasabah dapat 

melakukan transaksi non tunai seperti cek saldo, transfer maupun 

melihat histori transaksi secara real time dengan biaya yang 

murah. 

- Memberikan kenyamanan bertransaksi kapan dan dimana saja. 

- Sistem keamanan yang handal dengan PIN Challenge 

menjadikan layanan ini sangat aman. 

- Terdapat 3 pilihan penggunaan: 

1. Melalui SMS 

2. Melalui USSD 

3. Melalui Applet Mega Syariah Mobile 



37 
 

 digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Tabungan Platinum iB 

Tabungan yang ditujukan untuk nasabah perorangan yang 

memberikan pelayanan utama dengan berbagai keuntungan dan 

fleksibilitas. 

- Setoran awal ringan. 

- Hadiah langsung yang menarik. 

- Dapat bertransaksi diseluruh jaringan ATM Prima BCA, 

Bersama & Mega Net. 

e. Tabungan Investasya iB 

Tabungan yang ditujukan untuk nasabah perorangan dan non 

perorangan yang memberikan bagi hasil lebih tinggi untuk dan 

investasi lebih besar. 

- Simpanan dalam mata uang rupiah. 

- Berdasarkan prinsip syariah dengan akad Mudharabah 

Muthlaqah. 

- Nilai investasi akan berpotensi naik/turun mengikuti 

pergerakan profit bank. 

- Dana dapat diambil sewaktu-waktu oleh nasabah. 

f. Tabungan Rencana iB 

Tabungan yang ditujukan untuk nasabah perorangan yang 

dapat digunakan untuk merencanakan kegiatan sesuai keinginan 

nasabah. 

Tabungan Rencana iB terdiri dari: 
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1. Tabungan rencana – setoran rutin 

Jumlah dan tanggal setoran tetap setiap bulannya sesuai 

dengan pilihan nasabah. 

2. Tabungan rencana – setoran non rutin 

Jumlah dan tanggal setoran bebas sesuai cashflow 

nasabah, namun nasabah memiliki terget dana dan waktu 

pemenuhan terget dananya. 

- Simpanan dalam mata uang rupiah. 

- Berdasarkan prinsip syariah dengan akad Mudharabah 

Muthlaqah. 

- Jangka waktu 6 s/d 216 bulan (18 tahun). 

- Rekening akan ditutup secara otomatis jika terjadi gagal 

debet setoran sebanyak 3 kali berturut-turut. 

g. Tabungan Simpel Ib 

Tabungan yang ditujukan untuk nasabah perorangan (khusus 

siswa) dengan persyaratan mudah dan sederhana serta fitur yang 

menarik, dalam rangka edukasi dan inklusi keuangan untuk 

mendorong budaya menabung sejak dini. 

- Simpanan dalam mata uang rupiah. 

- Berdasarkan prinsip syariah dengan akad Mudharabah 

Muthlaqah. 

2. Financing (Produk Pembiayaan) 

a. Pembiayaan Investasi 



39 
 

 digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Merupakan fasilitas pembiayaan yang diberikan untuk 

membiayai kebutuhan investasi atau pengadaan barang modal, 

seoerti renovasi, rehabilitasi, perluasan usaha atau pun pendirian 

proyek baru. 

- Pembiayaan dalam mata uang rupiah. 

- Berdasarkan prinsip syariah dengan akad Mudharabah 

Muthlaqah. 

- Jangka waktu pembiayaan 1 s/d 5 tahun. 

- Realisasi pembiayaan dapat secara langsung atau bertahap. 

- Pembayaran angsuran fleksibel dan disesuaikan dengan 

kemampuan nasabah. 

- Margin tetap sepanjang waktu pembiayaan (akad murabahah). 

b. Pembiayaan IMBT iB 

Fasilitas pembiayaan investasi dengan akad Ijarah 

Muntahiyah bit Tamlik (IMBT) dimana obyek yang dapat dibiayai 

adalah barang bergerak yang dapat diikat dengan fiducia. 

- Pembiayaan dalam mata uang rupiah. 

- Berdasarkan prinsip syariah dengan akad Ijarah Muntahiyah 

bit Tamlik. 

- Jangka waktu pembiayaan 1 s/d 5 tahun. 

- Obyek yang dibiayai adalah barang bergerak yang ready stock. 

- Harga sewa yang belum jatuh tempo dapat dilakukan review 

dan penyesuaian dengan tingkat imbal hasil yang berlaku. 
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c. Pembiayaan MMQ iB 

Fasilitas pembiayaan kepemilikan asset melalui pola 

kerjasama atas suatu usaha sewa, dimana penyertaan porsi dana 

Bank menurun karena pengambilalihan oleh nasabah. 

- Pembiayaan dalam mata uang rupiah. 

- Berdasarkan prinsip syariah dengan akad Musyarakah 

Muntanaqisah. 

- Jangka waktu pembiayaan 1 s/d 5 tahun. 

- Obyek yang dibiayai adalah barang bergerak yang ready stock. 

- Harga sewa yang belum jatuh tempo dapat dilakukan review 

dan penyesuaian dengan tingkat imbal hasil yang berlaku. 

d. Pembiayaan Modal Kerja 

Merupakan fasilitas pembiayaan dengan tujuan pemberian 

tambahan dana unruk modal kerja usaha baik untuk persediaan 

usaha maupun untuk menutupi piutang usahanya. 

- Pembiayaan dalam mata uang rupiah. 

- Berdasarkan prinsip syariah dengan akad Murabahah dan 

Musyarakah. 

- Jangka waktu pembiayaan 1 s/d 5 tahun. 

- Struktur pembiayaan bersifat revolving dan non revolving. 

- Pembayaran angsuran fleksibel dan disesuaikan dengan 

kemampuan nasabah. 

- Margin tetap sepanjang waktu pembiayaan (akad Murabahah) 
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e. Pembiayaan Rekening Koran Syariah iB 

Merupakan fasilitas pembiayaan modal kerja dengan akad 

Musyarakah, dimana realisasi maupun pembayaran pokok dapat 

dilakukan berulang – ulang kali, selama limit fasilitasnya belum 

terlampaui dan pembiayaan belum jatuh tempo. 

- Pembiayaan dalam mata uang rupiah. 

- Berdasarkan prinsip syariah dengan akad  Musyarakah. 

- Jangka waktu pembiayaan 1 s/d 5 tahun. 

-  Bersifat revolving. 

f. Pembiayaan Join Financing 

Kerjasama antara Bank Mega Syariah dengan Perusahan Mitra 

untuk melakukan pembiayaan secara syariah kepada nasabah / end 

user dengan sumber dananya merupakan sharing antara Bank 

Mega Syariah dan Perusahaan Mitra. 

- Pembiayaan dalam mata uang rupiah. 

- Berdasarkan prinsip syariah dengan akad  Murabahah dan 

Ijarah Muntahiyah bit Tamlik. 

- Struktur pembiayaan kepada end user dapat disesuakan 

dengan produk pembiayaan usaha mitra. 

- Tujuan pembiayaan dapat berupa pembiayaan konsumtif 

maupun produktif. 
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g. Pembiayaan Implant Banking Program 

Fasilitas pembiayaan kepada karyawan Perusahaan Mitra 

melalui kerjasama dimana Perusahaan Mitra tersebut bertindak 

sebagai penjamin (corporate guarantee) atas pembiayaan yang 

diterma oleh karyawannya. 

-    Pembiayaan dalam mata uang rupiah. 

-   Berdasarkan prinsip syariah dengan akad  Murabahah dan Ijarah    

Multijasa. 

-    Jangka waktu pembiayaan yang fleksibel. 

-    Proses pembiayaan karyawan yang cepat dan mudah.
3
u 

 

E. Tujuan dan Manfaat Mudharabah 

a. Bagi Bank 

1. Salah satu bentuk penyaluran dana; 

2. Memperoleh pendapatan dalam bentuk bagi hasil sesuai pendapatan 

usaha yang dikeloal nasabah. 

3. Pengembalian pokok pembiayaan sesuai dengan cash flow. 

4. Bank akan lebih selektif dan hati-hati untuk mencari usaha yang 

benar-benar halal, aman, dan menguntungkan karena keuntungan 

yang konkert dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan. 

 

                                                           
3
 http://www.megasyariah.co/id diakses tanggal 13-03-2017 
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b. Bagi Nasabah  

  Memenuhi kebutuhan modal usaha melalui sistem kemitraan 

dengan bank.
4
tungan sesuai p 

rinsip syariah 

F. Latar Belakang Produk Dana Tabungan Haji di Bank Mega Syariah KC 

Surabaya Darmo 

Dunia perbankan Indonesia mengalami perkembangan yang cukup 

pesat, bisa dilihat dengan semakin banyaknya bermunculan bank-bank 

baru termasuk bank yang dibentuk oleh suatu pemerintah daerah. Kondisi 

ini sudah tentu akan menimbulkan persaingan ketat dalam dunia 

perbankan. Dalam persaingan yang ketat ini ada beberapa bank yang 

mendapat kepercayaan sebagai Bank Penerima Setoran Biaya 

Penyelenggara Ibadah Haji (BPS BPIH), salah satunya adalah Bank Mega 

Syariah KC Surabaya Darmo. Bank Mega Syariah KC Surabaya Darmo 

ingin menjadi BPIH (Bank Penerima Setoran Haji) yang kemudian 

mendaftar ke Kemenag dan disetujui menjadi Bank BPIH
5
. 

1. Perkembangan Dana Tabungan Haji 

Sejak berdirinya Bank Mega Syariah karena berbasis Syariah 

maka wajib memiliki produk utama yaitu tabungan haji. Secara 

operasional sama seperti membuka tabungan pada umumnya. Ketika 

bank masih memperbolehkan adanya talangan, nasabah banyak yang 

berminat. Namun setelah ada aturan bahwa bank tidak boleh lagi 

                                                           
4
 Muhammad, Manajemen Dana Bank Syariah, (Jakarta: PT. RajaGrafindo, 2014), 43. 

5
 Wawancara dengan Ibu Devi Selaku OM Bank Mega Syariah pada tanggal 06 Januari 2017 
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menerima talangan, pada akhirnya bank bekerjasama dengan KBIH 

(Kelompok Bimbingan Ibadah Haji) atau perkumpulan pengajian dan 

pihak bank pun mengadakan seminar edukasi tentang tabungan haji. 

2. Keunggulan Produk Dana Tabungan Haji  

a. Sistem terhubung online SISKOHAT Kementrian Agama RI. 

b. Porsi haji lebih cepat dengan switching SISKOHAT. 

c. Setoran awal ringan (hanya Rp. 200.000,-). 

d. Gratis biaya administrasi 

e. Mendapatkan Perlindungan Asuransi (sesuai ketentuan yang 

berlaku). 

f. Mendapatkan bagi hasi. 

g. Fleksibel dalam menentukan setoran selanjutnya. 

h. Dapat memperoleh SMS notifikasi. 

i. Disediakan fasilitas Autodebet untuk setoran bulanan. 

j. Setoran online secara realtime di seluruh kantor cabang Mega 

Syariah. 

k. Mendapatkan VCD Manasik Haji. 

l. Mendapatkan souvenir keberangkatan haji. 

 

 

 

 



45 
 

 digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

G. Praktek Akad Mudharabah Dalam Dana Tabungan Haji di Bank Mega 

Syariah KC Surabaya Darmo 

1. Syarat-syarat Dana Tabungan Haji  

Sebelum melakukan pembukaan rekening dana tabungan haji 

Bank Mega Syariah KC Surabaya Darmo, ada beberapa syarat yang 

harus dipenuhi oleh nasabah, diantaranya
6
: 

a. Tidak ingin porsi 

- KTP 

- NPWP 

b. Ingin porsi 

- KTP 

- KK 

- Surat Nikah (jika sudah menikah) 

2. Kewajiban Yang Harus Ditanggung Nasabah 

- Nasabah wajib memberikan data yang valid dan masih berlaku. 

- Nasabah wajib memberikan data yang lengkap tentang sumber 

dana dan identitas diri. 

- Nasabah bersedia memberikan informasi yang lengkap. 

3. Kewajiban Bank Terhadap Nasabah 

- Bank wajib menjaga kerahasiaan keterangan mengenai nasabah 

penyimpan dan simpanannya. 

                                                           
6
 Wawancara dengan Bapak Sakti Selaku Marketing Tabungan Haji pada tanggal 03 Maret 2017 
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- Bank wajib memberikan informasi yang benar pada waktu yang 

tepat. 

- Bank wajib berusaha mengerti kebutuhan pelanggan. 

- Bank wajib berusaha melakukan peningkatan-peningkatan yang 

berkesinambungan. 

- Bank wajib berusaha memenuhi prinsip-prinsip yang berorientasi 

pada pelayanan. 

4. Hak Nasabah 

- Mendapatkan layanan jasa yang diberikan oleh bank. 

- Mendapatkan penjelasan tentang produk yang ditawarkan. 

5. Hak Bank 

- Menolak pembayaran apabila tidak memenuhi persyaratan yang 

telah disepakati bersama. 

 

H. Fasilitas yang diberikan Bank Mega Syariah dari Dana Tabungan Haji 

Seperti halnya pada pendanaan lainnya pada Bank Mega Syariah, 

pendanaan Dana Tabungan Haji juga memiliki keunggulan. Sehingga ada 

beberapa fasilitas istimewa yang diberikan oleh pihak bank untuk para 

calon haji baik saat pembukaan rekening maupun saat pemberangkatan 

haji ke tanah suci. Berdasarkan hasil dari wawancara terhadap bapak 

Wahyu, yang diberikan tersebut adalah
7
: 

                                                           
7
 Wawancara dengan Bapak Wahyu Selaku  Marketing Tabungan Haji Bank Mega Syariah pada 

tanggal 23 Desember 2016 
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1. Porsi, calon jamaah haji akan mendapatkan nomor antrian 

keberangkatan Ibadah Haji jika dana sudah terkumpul. 

2. Bebas Biaya Admin, calon jamaah haji tidak dikenai potongan 

bulanan. 

3. Mendapatkan souvenir keberangkatan Haji, calon jamaah haji 

mendapatkan kain batik, vcd haji dan kain ihram.  

4. Pendampingan saat pemorsian ke depag, calon jamaah haji yang telah 

mendaftar dan menabung akan didampingi oleh pihak Bank Mega 

Syariah KC Surbaya Darmo saat pemorsian ke depag. 

5. Proses cepat, begitu calon jamaah haji ada dana mencukupi untuk 

syarat minimal pemorsian, pihak bank bisa langsung melakakukan 

proses swicing/pemindah bukuan saldo ke rekening kemenang untuk 

syarat pemorsian ke depag. 

 

I. Aplikasi Akad Dana Tabungan Haji Pada Bank Mega Syariah KC 

Surabaya Darmo 

Tabungan Haji iB adalah tabungan yang ditujukan untuk nasabah 

perorangan yang diperuntukkan untuk merencanakan dana keberangkatan 

ibadah haji. 

Untuk meningkatkan jumlah nasabah yang menggunakan dana 

tabungan haji di Bank Mega Syariah KC Surabaya Darmo, bank 

bekerjasama dengan lembaga-lembaga lain seperti penjelasan Bapak 

Roziq selaku Recovery Staff: 
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“Bekerjasama dengan KBIH, Instansi, Instansi ada pemerintahan dan 

sekolah, ke perusahaan-perusahaan dan bank lebih banyak bekerjasama 

dengan KBIH. Sekitar 20 KBIH yang sudah bekerjasama”. 

Aplikasi akad Dana Tabungan Haji di Bank Mega Syariah 

Surabaya KC Darmo, menggunakan prinsip Mudharabah seperti 

penjelasan dari Bapak Wahyu Selaku: 

“Ada akad khusus, akadnya ada dua yaitu: CIF (Customer Information 

File) yaitu akad untuk data nasabah, dan untuk haji memakai akad 

Mudharabah”\ 

 

J. Mekanisme Perolehan Dana Tabungan Haji Pada Bank Mega KC Surabaya 

Darmo 

1. Buka Rekening 

     Nasabah membuka rekening pada Bank Mega Syariah sebesar Rp. 

200.000,-. Perhitungan nisbah untuk nasabah akan di perjanjikan di awal 

dengan nisbah untuk nasabah 0,07% per bulan sedangkan bank 

mendapat keuntungan  dana mengendap untuk disalurkan ke 

pembiayaan atau dipinjamkan ke pada bank lain sebagai bentuk modal. 

Dana tabungan haji tidak dapat diambil jadi berapapun dana mengendap 

itu menjadi keuntungan bank. 

2. Sudah Terima Buku Rekening 

Nasabah yang sudah menerima buku tabungan haji sudah mulai 

bisa menabung untuk mendapatkan porsi.  
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3. Tawarkan Porsi 

Nasabah yang ingin segara mendapatkan porsi tetapi kekurangan 

dana, akan ditawarkan porsi sebesar Rp. 25.000.000,00. Yang nantinya 

dana tersebut akan disetorkan ke depag.  Setelah nasabah mendapatkan 

SPPIH (Surat Pemberangkatan Pergi Ibadah Haji) dan BPIH (Biaya 

Penyelenggara Ibadah Haji) dari Kemenag, surat tersebut nantinya akan 

dibawa oleh pihak yang meminjamkan dana sebagai jaminan dari 

pinjaman porsi haji. Selanjutnya nasabah akan mengangsur kepada yang 

memberikan dana. 

 

K. Operasional Pada Dana Tabungan Haji di Bank Mega Syariah KC Surabaya 

Darmo 

1. Haji Porsi 

Nasabah datang ke kantor Bank Mega Syariah dengan membawa 

syarat-syarat pembukaan tabungan haji: 

- Foto Copy KTP. 

- Foto Copy KK (Kartu Keluarga). 

- Foto Copy Surat Nikah dengan membawa dokumen asli. 

- NPWP. 

- Pas Foto 3x4 berwarna 30 lembar dan 4x6 5 lembar. 

Setelah rekening jadi nasabah wajib menyetorkan uang sejumlah Rp. 

25.500.000,-. Setelah itu nasabah akan didampingi ke Kemenag untuk 

mendapatkan nomor porsi haji atau SPPIH (Surat Pemberangkatan Pergi 
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Ibadah Haji). Untuk disetorkan ke rekening yang nantinya akan 

mendapatkan bukti penyetoran rekening haji BPIH (Biaya Penyelenggara 

Ibadah Haji). Proses terakhir adalah melunasi BPIH sebelum waktu yang 

telah ditentukan. 

2. Non Porsi 

- KTP 

- NPWP 

- Nasabah cukup membuka rekening dengan saldo awal Rp. 200.000,- 

 


