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1 BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Saat ini perkembangan pengetahuan dan teknologi sangat pesat. Teknologi

telah merubah kehidupan manusia. Teknologi memegang peran yang penting

dalam kehidupan manusia. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

modern berimplikasi pada berbagai perubahan kinerja manusia. Banyak hal-hal

baru dalam kehidupan bersosial. Salah satu produk inovasi teknologi

telekomunikasi adalah internet (interconection networking) yaitu suatu koneksi

antar jaringan komputer. Aplikasi internet saat ini telah memasuki berbagai

segmen aktivitas manusia, baik dalam sektor politik, sosial, budaya, maupun

ekonomi dan bisnis. Internet telah menjadi dunia baru bagi manusia. Berbagai hal

yang dilakukan dalam kehidupan nyata ditransformasikan ke dalam dunia internet.

Pengguna internet di Indonesia meningkat sangat pesat dari tahun ke

tahun. Menurut data-data dari APJII (Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet

Indonesia) dan Internet World Stats cukup mencengangkan. Pengguna internet

Indonesia di tahun 2000 cuma 2 juta pengguna (user) saja, sedangkan data terakhir

tahun 2008, pengguna internet Indonesia sudah mencapai 25 juta dari jumlah

penduduk Indonesia yang mencapai 230 juta (menurut Badan Statistik Indonesia).
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Sedangkan pengguna internet dunia adalah 1.463.632.361 user.1 Data tersebut

memperlihatkan pergerakan budaya masyarakat yang aktif menggunakan internet

sebagai bagian dari aktifitas keseharian. Banyak aktifitas di dunia real yang

ditransformasikan ke dalam dunia internet.

Dalam bidang perdagangan, internet mulai banyak dimanfaatkan sebagai

media aktivitas bisnis terutama karena kontribusinya terhadap efisiensi. Aktivitas

perdagangan melalui media internet ini populer disebut dengan electronic

commerce (e-commerce). E-commerce tersebut terbagi atas dua segmen yaitu

business to business e-commerce (perdagangan antar pelaku usaha) dan business

to consumer ecommerce (perdagangan antar pelaku usaha dengan konsumen).

Elektronik commerce merupakan model transaksi yang tidak perlu

bertemu secara langsung atau face to face. Transaksi cukup dilakukan dengan

menggunakan media elektronik yaitu media internet. Sederhanya dapat diartikan

sebagai proses transaksi jual beli secara elektronik melalui media internet. Di

mana antara penjual dan pembeli saat melakukan transaksi menggunakan media

penghubung berupa alat elektronik, yaitu internet.

Berkembangnya e-commerce juga ditandai dengan munculnya situs-situs

toko online dan situs-situs lelang online. Situs lelang online semakin banyak

bermunculan seiring bertambahnya pengguna internet. Forrester Research

memperkirakan bahwa komunitas lelang online telah mencapai 14 juta pengguna

dan menghasilkan penjualan hingga 19 milyar dolar pada tahun 2003. Untuk di

negara Barat, E-Bay (www.ebay.com) masih memegang pimpinan sebagai situs

lelang yang paling banyak dikunjungi, kemudian Yahoo! (auctions.yahoo.com)

1 http://www.balebengong.net/topik/teknologi/2009/04/29/e-commerce-salah-satu-pilihan-
wirausaha-modern.html (tulisan oleh Hendra W Saputro tgl 29/04/2009, Diakses penulis tgl
13/03/2011)
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dan Lycos (auctions.lycos.com). Untuk Indonesia, ada beberapa situs lelang

seperti lalulelang.com (www.lalulelang.com), Swinde (www.swinde.com), Lelang

88 (www.lelang88.com), Lelangonline.me (www.lelangonline.me) Munyie.com,

lelang.com (www.lelang.com) dan banyak lagi.

1.2 Identifikasi Masalah

a. Lelang online merupakan sebuah produk budaya masyarakat yang baru.

Dalam realita masyarakat proses lelang dilakukan oleh pejabat lelang atau

pihak swasta yang telah mendapat izin untuk menyelenggarakan lelang.

Hal ini berbeda dengan lelang online, pengelola lelang online didominasi

oleh pihak swasta. Dan aturan yang berlaku merupakan produk dari

masing-masing pihak. Payung hukum dan aturan untuk lelang online

belum ada.

b. Perkembangan cara berlelang online juga mengalami perubahan. Dalam

lelang online terdapat banyak cara yang berbeda-beda. Hal ini karena tidak

adanya aturan yang rinci dari pihak pemerintah untuk mengatur lelang

online. Masing-masing situs lelang online memiliki aturan dan proses

lelang yang berbeda-beda.

c. Transaksi online memiliki dampak negatif yang beragam diantaranya yang

terjadi untuk kasus lelang online adalah tidak dikirimnya barang oleh

penjual kepada pemenang lelang, padahal uang telah ditransfer atau barang

telah dibayar. Kasus seperti ini sangat banyak terjadi pada transaksi lelang

online.

d. Benda yang dileleng sangat beragam. Apa yang dilelang sudah bukan

hanya berupa benda saja. Diberitakan ada yang melelang keperawanan,
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ada juga yang melelang gaya hidup sebagaimana yang dilakukan oleh

bangsawan Inggris. Ada yang melelang jiwa. Ada yang melelang negara

dan sebagainya.

1.3 Batasan Masalah

Ada 2 pembatasan yang perlu, yaitu pembatasan wilayah dan kedua

pembatasan waktu. Penelitian ini hanya akan meneliti situs-situs lelang yang

berada di wilayah Indonesia. Waktu penelitian sejak tanggal 20 Desember 2009

sampai tanggal 20 Febuari 2010.

1.4 Rumusan Masalah

1. Apa yang dimaksud dengan lelang di internet atau disebut juga lelang

online?

2. Bagaimana tatacara lelang online ?

3. Bagaimana pandangan Islam terhadap lelang online ?

1.5 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengertian lelang online.

2. Untuk mengetahui tatacara lelang online.

3. Untuk mengetahui pandangan Islam terhadap lelang online.

1.6 Manfaat Penelitian

Penelitian ini secara akademik diharapkan dapat sebagai wacana dan

referensi bagi peneliti-peneliti keislaman lainnya untuk melakukan kajian-kajian
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syar’I yang bertujuan menjawab persoalan terkini dalam kaca mata Islam. Dan

juga dapat menjadi referensi bagi peneliti-peneliti lainnya.

Secara aplikasi akan memberi manfaat kepada umat Islam khususnya di

wilayah Indonesia dalam permasalahan hukum lelang online. Memberi masukan

bagi para penyelenggara lelang di internet tentang pandangan Islam terhadap

leleng internet. Dapat memberi wawasan dan sebagai acuan untuk berlelang di

internet bagi para pelaku lelang online baik penjual maupun pembeli.

1.7 Kajian Pustaka

Tulisan yang membahas lelang telah ada, diantaranya adalah buku yang

diterbitkan oleh BKKP dengan judul Lelang : Teori dan Praktek. Buku ini

membahas tentang lelang secara lengkap namun untuk lelang online belum

dibahas oleh buku tersebut. Kemudian tulisan Dr. Setiawan Budi Utomo berjudul

Hukum Lelang dan Tender.2 Tulisan ini membahas tentang hukum lelang dan

tender dalam pandangan Islam. Dijelaskan bahwa lelang dibolehkan dalam Islam.

Tulisan ini tidak membahas hukum Islam terhadap lelang di internet.

Tulisan-tulisan yang berbicara tentang lelang online lebih banyak yang

membahas dari sisi pembuatan software lelang online. Dan ada tulisan yang

berbicara tentang hukum lelang online, yaitu penelitian yang dilakukan oleh

Hendra Wati Soesabdo Mahasiswa S2 UI dengan judul Jual beli secara lelang

melalui internet: studi program aplikasi jalintrade e-auction pt telekomunikasi.

Penelitian mengambil permasalahan hukum apa yang timbul dalam pelaksanaan

jual beli secara lelang melalui internet dan bagaimana perlindungan hukum

2 http://www.eramuslim.com/konsultasi/fikih-kontemporer/hukum-lelang-dan-tender.htm (tulisan
tgl 04/11/2008. Diakses oleh penulis tgl 13/03/2011)
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terhadap para pihak yang mengikuti lelang melalui internet. Penelitian

menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian

menyimpulkan bahwa jual beli melalui Jalin trade e-auction bukanlah merupakan

golongan pengertian lelang sebagaimana yang di atur dalam Vendu Reglement

(UU lelang di Indonesia).

Penelitian ini akan membahas lelang online dalam fiqih Islam. Bahasan

lelang online dalam pandangan Islam belum ada yang membahasnya dan masih

terbuka lebar untuk diteliti.

1.8 Metode Penelitian

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif  yaitu jenis

penelitian yang temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk

hitungan lain.3 Penelitian kualitatif tidak menggunakan model-model matematik,

statistik atau perhitungan dengan komputer.

Model penelitian kualitatif bertujuan untuk mendapatkan pemahaman

tentang kenyataan sosial melalui proses berfikir induktif dari perspektif partisipan.

Pemahaman tersebut didapat setelah melakukan analisis terhadap fokus penelitian.

Berdasarkan analisis tersebut kemudian ditarik kesimpulan berupa pemahaman

umum.4

Setiap penelitian selalu menggunakan teori. Teori adalah konsep, definisi,

dan proporsi yang berfungsi untuk melihat fenomena secara sistematik, yang

3 Basrowi, Dr. M.Pd. & Suwandi, Dr. M.Si. Memahami Penelitian Kualitatif ( Jakarta : Rineka
Cipta, 2008) hln. 21
4 Basrowi, Dr. M.Pd. & Suwandi, Dr. M.Si. Hln. 23
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dapat digunakan untuk menjelaskan fenomena secara sistematik.5 Teori penelitian

ini menggunakan fiqih Islam.

1.8.1 Objek dan Data Penelitian

Pada penelitian kualitatif, data yang dikumpulkan bersifat deskriptif,

umumnya berbentuk kata-kata, gambar, dan kebanyakan bukan angka-angka.

Kalaupun ada angka-angka, sifatnya hanya sebagai penunjang.6

Obyek atau data penelitian adalah situs-situs lelang di internet wilayah

Indonesia atau yang berbahasa Indonesia. Penelitian ini akan mengambil situs-

situs lelang di wilayah Indonesia sebagai sampel penelitian.

1.8.2 Teknik Pengumpulan Data

1.8.2.1 Observasi

Observasi penelitian menggunakan observasi tidak berstruktur. Observasi

tidak berstruktur adalah observasi yang dilakukan tanpa menggunakan guide

observasi. Pada observasi ini peneliti atau pengamat harus mampu

mengembangkan daya pengamatannya dalam mengamati suatu objek.7

Peneliti akan mengamati kegiatan lelang di situs-situs lelang online yang

berdomisili di Indonesia. Dan tidak terlibat ikut dalam sistem lelang tersebut.

Waktu pengamatan dari tgl 20 Desember 2010 sampai 20 Febuari 2011.

1.8.2.2 Dokumen

5 Basrowi, Dr. M.Pd. & Suwandi, Dr. M.Si.  Hln. 38
6 Danim, Sudarwan, Prof. Dr. Menjadi Peneliti Kualitatif ( Bandung : Pustaka Setia, 2002) Hln.
62-63.
7 Bungin, B. Penelitian Kualitatif. (Jakarta : Prenada Media Group: 2007). Hlm. 115
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Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang

berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat,

agenda dan sebagainya.8 Sifat utama data dokumen tak terbatas pada ruang dan

waktu sehingga memberi peluang kepada peneliti untuk mengetahui hal-hal yang

pernah terjadi di waktu silam. Secara detail bahan dokumenter terbagi beberapa

macam, yaitu otobiografi, surat-surat pribadi, buku atau catatan harian, memorial,

klipping, dokumen pemerintah atau swasta, data di server dan flashdisk, data

tersimpan di website, dan lain-lain.

Dokumen yang menjadi data penelitian adalah aturan yang tersimpan di

website situs lelang.

1.8.3 Teknik Analisa Data

Analisa data adalah proses mencoba memahami makna data.9 Proses ini

bisa berupa mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori,

dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan

hipotesa kerja seperti yang disarankan oleh data. Analisis data bertujuan

menyederhanakan data sehingga mudah dibaca dan ditafsirkan.

Teknik analisa data dalam penelitian kualitatif menggunakan pendekatan

induktif, yaitu dari data lapangan yang bersifat khusus, untuk ditarik suatu

proposisi atau teori yang bersifat general atau luas/umum.

Pada prinsipnya analisis data kualitatif dilakukan bersamaan dengan proses

pengumpulan data. Penelitian ini mengunakan analisis data yang dirumuskan oleh

8 Arikunto, Suharsimi, Prof. Dr. Prosedur Penelitian suatu pendekatan praktek (Jakarta : Rineka
Cipta, 2006) hln. 231
9 M. Subana, Drs. MPd dan Sudrajat, SPd Dasar-dasar Penelitian ilmiah (Bandung : Pustaka
setia, 2005) hln. 21-22
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Miles dan Huberman. Analisis data dilakukan mencakup tiga kegiatan yang

bersamaan : (1) Reduksi data (2) Penyajian data dan (3) Penarikan kesimpulan

(verifikasi).10

Analisis dimulai dari tahap reduksi data setelah pengumpulan data, diikuti

penyajian data, dan terakhir penyimpulan atau verifikasi. Reduksi data yaitu

proses penyederhanaan data penelitian melalui seleksi, pengklasifikasian, dan

pengorganisasian data mentah menjadi informasi bermakna. Penyajian data, yaitu

penampilan data secara jelas dalam bentuk naratif maupun dalam bentuk numerik.

Penyimpulan atau verivikasi, yaitu pengambilan intisari dari sajian data yang telah

terorganisasikan dalam bentuk pernyataan atau kalimat (kualitatif).

Reduksi data diartikan secara sempit sebagai proses pengurangan data,

namun dalam arti yang lebih luas adalah proses penyempurnaan data, baik

pengurangan terhadap data yang kurang perlu dan tidak relevan, maupun

penambahan terhadap data yang dirasa masih kurang.

Penyajian data merupakan proses pengumpulan informasi yang disusun

berdasar kategori atau pengelompokan-pengelompokan yang diperlukan.

Interpretasi data merupakan proses pemahaman makna dari serangkaian

data yang telah tersaji, dalam wujud yang tidak sekedar melihat apa yang tersurat,

namun lebih pada memahami atau menafsirkan mengenai apa yang tersirat di

dalam data yang telah disajikan.

Penarikan kesimpulan/verifikasi merupakan proses perumusan makna dari

hasil penelitian yang diungkapkan dengan kalimat yang singkat-padat dan mudah

difahami, serta dilakukan dengan cara berulangkali melakukan peninjauan

10 Basrowi, Dr. M.Pd. & Suwandi, Dr. M.Si. Memahami Penelitian Kualitatif ( Jakarta : Rineka
Cipta, 2008) Hln. 209-210
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mengenai kebenaran dari penyimpulan itu, khususnya berkaitan dengan relevansi

dan konsistensinya terhadap judul, tujuan dan perumusan masalah yang ada.

Analisis data merupakan upaya mencari dan menata data secara sistematis

untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan

menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain. Proses analisis data dalam

penelitian ini dimulai dengan menelaah seluruh data yang terkumpul dari berbagai

sumber, yaitu dari observasi dan dokumen resmi dari website. Kemudian

selanjutnya adalah menyusun dalam satuan-satuan dan kategorisasi. Sebagai

langkah terakhir adalah menafsirkan dan atau memberikan penilaian terhadap data

dengan dasar hukum Islam.

1.9 Definisi Operasional

Sebelum masuk lebih dalam perlu dipahami secara rinci judul penelitian

tersebut untuk menyamakan faham dalam penelitian ini.

Lelang adalah sebuah sistem jual-beli yang mengambil transaksi pada

penawaran tertinggi dari beberapa penawar. Atau secara lengkap lelang adalah

proses membeli dan menjual barang atau jasa dengan menawarkan mereka untuk

tawaran, mengambil tawaran, dan kemudian menjual barang kepada penawar

tertinggi.

Internet adalah sistem global yang saling berhubungan dengan jaringan

komputer menggunakan standar Internet Protocol Suite (TCP / IP). Jaringan yang

terdiri dari berbagai kalangan baik pribadi dan umum, akademik, bisnis, dan

jaringan pemerintah lokal maupun lingkup global terhubung dengan kabel

tembaga, kabel serat optik, sambungan nirkabel, dan teknologi lainnya. Internet
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membuat jaringan yang luas sebagai sumber informasi, pelayanan, surat

elektronik, chat online, transfer file, file sharing, game, perdagangan, jaringan

sosial, penerbitan, video on demand, telekonferens dan telekomunikasi Voice over

Internet Protocol (VoIP) yang memungkinkan berkomunikasi melalui suara dan

video sekaligus.

Problematika adalah permasalahan lelang di Internet. Dalam penelitian ini

permasalahan yang menjadi pokok pembahasan adalah beragamnya tatacara

lelang online.

Fiqih Islam adalah aturan dan hukum Islam. Dalam penelitian ini

difokuskan hanya aturan dan hukum Islam dalam masalah jual-beli dan lebih

khusus lagi jual-beli lelang.


