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TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN LELANG  

MOTOR DAN MOBIL DINAS (Studi Kasus di Kantor Pemerintah 

 Kabupaten Kudus Tahun 2020) 
 

Abstrak 

 

Dalam penelitian ini dijelaskan mengenai tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan 

lelang motor dan mobil dinas oleh Pemerintah Kabupaten Kudus. Dalam Islam jual beli 

harus terhindar dari beberapa hal, diantaranya: unsur ketidakpastian (spekulasi), kolusi, 

maupun penipuan. Karena dalam jual bali ada rukun dan syarat yang harus dipenuhi 

agar jual beli tersebut sah dan  dapat mendatangkan keberkahan. Dan yang menjadi 

pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana tinjauan hukum Islam 

terhadap pelaksanaan lelang motor dan mobil dinas oleh Pemerintah Kabupaten Kudus? 

apakah sudah sesuai dengan rukun dan syarat jual beli dan lelang, dan juga apakah 

sudah terhindar dari unsur-unsur yang dilarang dalam transaksi tersebut?. Adapun 

tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui hukum dari pelaksanaan lelang motor 

dan mobil dinas oleh Pemerintah Kabupaten Kudus tahun 2020 ditinjau dari perspektif 

hukum Islam. Jenis penelitian ini  menggunakan jenis penelitian lapangan (field 

research), dalam penelitian ini menggunakan pendekatan empiris dan  normatif, dan 

metode pengumpulan data yang digunakan ialah wawancara dan dokumentasi. Hasil 

dari penelitian pelaksanaan lelang motor  dan mobil dinas di kantor Pemerintah 

Kabupaten Kudus dalam  tinjauan hukum Islam ialah bahwa praktik pelaksanaan lelang 

motor dan mobil dinas di kantor Pemerintah Kabupaten Kudus tahun 2020 dilakukan 

atas dasar suka sama suka, jujur dan transparan, dimana sebelum pelaksanaan lelang 

diadakan aanwijzing yang mana pembeli diberi kesempatan untuk melihat maupun 

mengecek keseluruhan barang yang akan dilelang. Tetapi dalam pelaksanaan lelang 

tersebut masih terdapat unsur garar dimana uang panjer dari pihak yang wanprestasi 

yang tidak disesuaikan dengan nilai kerugian yang dialami oleh penjual. 
  

Kata Kunci: hukum islam, lelang, motor dan mobil. 

 

Abstract 

 

In this study, it is explained about the Islamic law review of the auction of motorbikes 

and official cars by the Kudus Regency Government. In Islam buying and selling must 

be avoided from several things, including: elements of uncertainty (speculation), 

collusion, and fraud. Because in selling Bali there are pillars and conditions that must be 

met so that the sale and purchase is valid and can bring blessings. And the main 

problem in this research is how is the review of Islamic law on the auction of 

motorbikes and official cars by the Government of Kudus Regency? is it in accordance 

with the terms and conditions of sale and purchase and auction, and is it protected from 

the prohibited elements in the transaction ?. The purpose of this research is to find out 

the law of the auction of motorbikes and official cars by the Government of Kudus 

Regency in 2020 from the perspective of Islamic law. This type of research uses field 

research , in this study using a empiris and normative approach, and data collection 

methods used are interviews and documentation. The results of research on the 

implementation of motorbike and official car auctions at the Kudus Regency 

Government office in a review of Islamic law are that the practice of conducting 
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motorbike and official car auctions at the Kudus Regency Government office in 2020 is 

carried out on a consensual, honest and transparent basis, where before the auction is 

held aanwijzing where buyers are given the opportunity to see and check all the items 

that will be auctioned. But in the implementation of the auction there is still an element 

of garar where the down payment from the party in default is not adjusted to the value 

of the losses suffered by the seller.  
 

Keywords: islamic law, auction, motorbikes and cars. 

 

1. PENDAHULUAN 

Hidup indah bila mencari berkah, ungkapan yang sangat indah untuk diterapkan dalam 

kehidupan sehari-hari. Banyak belum tentu cukup sedikit belum tentu kurang, tetapi 

sedikit ataupun banyak yang terpenting ialah mana yang dapat mendatangkan manfaat 

(kebaikan) bukan mendatangkan keburukan, kalimat tersebut merupakan gambaran 

berkah. Termasuk dalam bidang ekonomi, sebagai salah satu permasalahan yang sering 

muncul dalam kehidupan manusia. Masalah ekonomi merupakan permasalahan klasik 

yang urgen sejak zaman dahulu kala. Masalah ini juga sudah sangat sering dibahas di 

berbagai kesempatan. 

Dalam kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi manusia kadang lalai dan 

menghalalkan segala cara, tanpa menghiraukan apa  yang seharusnya tidak boleh 

dilakukan, sehingga dampak yang dihasilkan adalah dampak keburukan. Dalam Islam 

diatur hubungan antar manusia dengan manusia atau dikenal dengan istilah muamalah. 

Hubungan manusia satu dengan manusia lain guna memenuhi kebutuhan hidupnya 

diatur sangat komprehensif. 

Sewa-menyewa, jual-beli, usaha bagi hasil, adalah beberapa contoh dari 

muamalah yang diperbolehkan dalam Islam. Dalam hal pemindahan kepemilikan Islam 

memperbolehkan jual beli, hibah, warisan, muapun lain sebagainya. Dalil yang 

membolehkan hukum jual beli terdapat dalam Al-Qur’an Surat Al-Baqarah  ayat 275,  

ا بَ َم الرِّ رَّ َح َع َو يْ َ ب ُ الْ لَّ َّللاَّ ََح أ  َو

Artinya; “Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”. 

Dalam pelaksanaan praktik jual beli harus memenuhi rukun dan syarat yang harus 

terpenuhi. Selain itu juga jual beli harus terhidar dari beberapa hal, yaitu: Ketidak 

jelasan (jahalah), Pemaksaan (al-ikrah), Pembatasan dengan waktu (al-tauqid), 

Kemudaratan (ḍarar), Syarat-syarat yang merusak, Penipuan (garar). 
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Dan diantara bentuk perjanjian jual beli yaitu ada jual beli dengan sistem lelang. 

Lelang termasuk salah satu bentuk jual beli, akan tetapi ada perbedaan secara umum. 

Jual beli ada hak memilih, boleh tukar menukar di muka umum dan sebaliknya, 

sedangkan lelang tidak ada hak memilih, tidak boleh tukar menukar di muka umum, dan 

pelaksanaanya khusus dilakukan di muka umum. Jual beli model lelang (muzayadah) 

dalam Islam hukumnya ialah mubah. Di dalam kitab Subulus Salam disebutkan Ibnu 

Abdi Dar berkata : “sesungguhnya tidak haram menjual barang kepada orang dengan 

adanya penambahan harga (lelang), dengan kesepakatan diantara semua pihak”. 

Di Indonesia sendiri kelembagaan lelang dikenal sudah cukup lama yaitu dengan 

adanya peraturan lelang (vendu reglement staatsblad tahun 1908 nomor189). Dalam 

Peraturan Mentri Keuangan nomor 106/PMK.03/2013 dijelaskan bahwa lelang adalah 

penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis 

dan/atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi, 

dan didahului dengan pengumuman lelang. 

 

2. METODE  

Sesuai dengan tempatnya jenis penelitian yang digunakan penulis ialah Penelitian 

Lapangan (Field Research)  yaitu penelitian yang langsung dilakukan di lapangan atau 

diresponden. Penelitian lapangan dilakukan dengan mendatangi ke lokasi yaitu Kantor 

Pemerintahan Kabupaten Kudus tepatnya ke Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan 

dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Kudus. 

Dilihat dari sisi sifatnya penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif yaitu 

suatu  proses penilitian yang dilakukan secara natural dan wajar sesuai kondisi objektif 

dilapangan tanpa adanya manipulasi serta jenis data yang dikumpulkan terutama data 

kualitatif yang berhubungan dengan makna, nilai, dan pengertian. 

Dalam metode penelitian ini penulis menggunakan pendekatan empiris dan 

normatif, pendekatan empiris digunakan penulis untuk mengetahui pelaksanaan lelang 

motor dan mobil dinas di Kantor Pemerintah Kabupaten Kudus pada tahun 2020, dan 

pendekatan normatif digunakan penulis untuk menganalisis pelaksanaan lelang motor 

dan mobil dinas di Kantor Pemerintah Kabupaten Kudus tahun 2020 ditinjau dalam 

perspektif hukum Islam. 
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Sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah: data Primer dan 

data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subyek peneliti   

sebagai sumber informasi yang dicari. Sumber data primer dalam penelitian ini 

diperoleh dari wawancara dengan beberapa pihak, yakni dari pihak penjual yaitu Bapak 

Muh Faiz Anwari (Kepala Bidang Pengelolaan Aset Daerah BPPKAD Kabupaten 

Kudus), pihak pembeli yaitu bapak Yulianto dari magelang, dan juga pihak pelaksana 

lelang yaitu Bapak Muhammad Farid Tommy Wijaya (Pejabat Lelang KPKNL 

Semarang). Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen dan 

literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti. Penulis menggunakan 

data ini sebagai data pendukung yang berhubungan dengan penelitian. Sumber data 

yang dipakai oleh penulis adalah beberapa sumber yang relevan dengan penelitian, 

antara lain: Al-qur’an, buku fikih muamalah, buku hukum lelang, dan literatur-literatur 

lainnya yang mendukung. 

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode 

wawancara dan dokumentasi. Dalam metode wawancara ini penulis melakukan 

wawancara dengan pihak penjual yakni (BPPKAD) Kabupaten Kudus, pihak pembeli, 

dan pihak pelaksana lelang (KPKNL). Metode wawancara ini dilakukan penulis untuk 

memperoleh informasi dan data-data yang berkaitan dengan pelaksanaan lelang motor 

dan mobil di Kantor Pemerintah Kabupaten Kudus. Dokumentasi adalah salah satu 

metode yang digunakan untuk mencari data-data otentik yang bersifat dokumentasi, 

baik data itu berupa catatan harian, memori, atau catatan penting lainnya. Adapun yang 

dimaksud dengan dokumen di sini adalah data atau dokumen yang bersifat tertulis. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Hasil  

Latar belakang dari dilakuannya lelang motor dan mobil dinas oleh pemerintah 

Kabupaten Kudus, ialah karena adanya usulan pemindah tanganan dalam hal ini 

kendaraan dinas perangkat daerah.  

Dalam pelaksanaan lelang dari Pemerintah Kabupaten Kudus, menggunakan atau 

dibuat dengan sistem paket. Pemerintah kabupaten kudus pada tahun 2020 periode ini 

melelang sebanyak 49 kendaraan dinas yang terdiri dari 41 kendaraan roda dua (motor) 

dan 8 kendaraan roda empat (mobil).  



5 
 

Sebelum pelaksanaan lelang peserta lelang diberi kesempatan untuk melihat 

barang yang akan dilelang (objek lelang) atau disebut dengan aanwijzing. Disana 

Pemerintah Kabupaten Kudus selaku penjual memfasilitasi, mengantar calon pembeli 

ke tempat tujuan (ke tempat objek jual beli), mendampingi, dan di situ pembeli diberi 

kebebasan untuk melihat-lihat, memegang-megang, dan mengecek secara keseluruhan. 

Untuk kerusakan minimal 30%  dan usia diatas 7 tahun. Tetapi kondisi barang atau 

kendaraan masih bisa dimanfaatkan.  

Adapun syarat-syarat untuk dapat diajukannya lelang Barang Milik Daerah ke 

KPKNL ialah sebagai berikut : surat permohonan dari penjual, daftar barang, surat 

persetujuan penghapusan/ surat persetujuan penjualan dari Bupati, surat keputusan 

panitia penjualan, surat penunjukan pejabat penjual,  surat keputusan rekening dari  

penjual tekait dengan hasil bersih lelang, surat pernyataan penguasaan fisik objek yang 

dilelang, dan juga fotokopi bukti kepemilikan.  

Untuk peserta lelang diberi kebebasan atau boleh untuk mengkuti semua paket 

lelang yang tersedia. Peserta dapat memilih untuk mengikuti paket lelang yang 

diinginkan, paket satu, dua, tiga, maupun keseluruhan lima paket sekalipun tidak 

masalah. Terkait dengan penawaran pada saat pelaksanaan lelang untuk peserta bebas 

diperbolehkan untuk melakukan penawaran beberapa kali dalam lelang sesuai dengan 

kemampuannya. Peserta berkewajiban membayar uang panjer sesuai dengan paket 

lelang yang diikuti. Uang jaminan berlaku per paket. 

Pada pelaksanaan lelang pada periode tahun ini Pemerintah Kabupaten Kudus 

menggunakan sistem online dan close biding. Untuk pelaksanaan lelang kita di tahun 

2020 kemaren berjalan dengan lancar, “ada 5 paket yang kami lelang. Sebenarnya 

dalam pelaksanaan lelang kemaren semua paket tertawar dengan nilai yang lumayan 

tinggi, namun ada 2 paket yang memang disitu tidak melakukan pelunasan. Jadi yang 

dua itu wanprestasi. 

 

3.2 Pembahasan 

Di sini yang bertindak sebagai penjual ialah Pemerintah Kabutapen Kudus atau 

BPPKAD Kabupaten Kudus. Kepala BPPKAD Kabupaten Kudus yaitu Bapak Eko 

Jumantono dan untuk Kepala Bidang Pengelolaan Aset Daerah yaitu Bapak Muh Faiz 

Anwari. Kemudian BPPKAD Kabupaten Kudus memberi kuasa kepada Kantor 

Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) selaku penyelenggara lelang, 
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Pembeli dalam lelang kemarin diantaranya: Bapak Noor Kuslan Slamet, Bapak Noor 

Alifi, Bapak Yulianto, Bapak Andi Darma Bhakti, dan Bapak Didik Wuryanto. 

Berkenaan dengan akad selain akad jual beli atau muzayadah ada  juga akad 

wakalah, yaitu manakala BPPKAD Kabupaten Kudus selaku penjual memberi kuasa 

(mewakilkan) kepada KPKNL sebagai instansi yang mempunyai kewenangan untuk 

melaksanakan lelang, dan menurut hukum Islam wakalah merupakan hal yang 

diperbolehkan. Kemudian mengenai kesepakatan dalam lelang, sebelum pelaksanaan 

lelang peserta wajib membayarkan uang panjer terlebih dahulu sebagai jaminan. 

Objek lelang disini berupa kendaraan motor dan mobil dinas. Dinas, dengan 

kerusakan minimal 30%, usia minimal 7 tahun. Tujuan dilakukannya lelang ialah untuk 

mengefisiensi biaya, dan hal tersebut sudah sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. 

 

4. PENUTUP   

4.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil dari penelitian dan pembahasan di atas, dapat ditarik kesimpulan 

sebagai berikut : Pemerintah Kabupaten Kudus melalui BPPKAD melakukan penjualan 

lelang terhadap motor dan mobil dinas, sebanyak 49 kendaraan yang terdiri dari 41 

kendaraan roda dua (motor) dan 8 kendaraan roda empat (mobil), dan dijual (lelang) 

menjadi 5 paket lelang. penjualan (lelang) motor dan mobil dinas pemerintah kabupaten 

kudus dilakukan atas dasar usulan dari perangkat daerah dan dengan tujuan untuk 

mengevisiensi biaya. Pelaksanaan lelang dapat dilaksanakan setelah mendapat 

persetujuan dari Bupati, dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Dalam 

pelaksaannya lelang dilakukan oleh KPKNL sebagai pihak atau wakil dari BPPKAD 

sebagai penjual, dari keseluruhan kendaraan yang dilelang kondisinya merupakan 

kondisi apa adanya, jadi ada yang rusak ringan, sedanng, dan berat. Begitu juga dengan 

surat-surat kendaraan ada yang tidak lengkap. Namun sebelum pelaksanaan lelang 

diadakan aanwijzing yang bertujuan untuk agar peserta lelang dapat melihat serta 

mengecek objek barang yang dilelang. Sebelum mengikuti lelang calon pembeli harus 

mendaftar terlebih dahulu sebagai peserta lelang dengan syarat-syarat yang telah 

ditentukan dan dengan membayar uang panjer (jaminan). Untuk peserta yang menang 

dengan nilai penawaran tertinggi maka tinggal melunasi kekurangannya saja, tetapi bagi 

peserta yang kalah maka uang panjer (jaminan) akan dikembalikan. Dari hasil lelang 
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dalam hal ini penjualan barang milik negara/daerah pihak KPKNL selaku wakil tidak 

mendapat bagian (fee) dari hasil penjualan tersebut. Tetapi pihak pembeli dikenai bea 

lalang sebesar 2% dari nilai penjualan. Dari 5 paket tersebut semuanya tertawar tetapi 

ada 2 paket yang wanprestasi. Praktik pelaksanaan lelang yang dilakukan oleh 

Pemerintah Kabupaten Kudus  merupakan muamalah yang diperbolehkan dalam hukum 

Islam. Akan tetapi kalau  ditinjau dari rukun dan syarat jual beli atau lelang, 

pelaksanaan lelang motor dan mobil dinas oleh Pemerintah Kabupaten Kudus belum  

memenuhi syarat-syarat lelang dalam Islam. Karena dalam pelaksanaanya masih 

terdapat unsur garar (mengandung resiko dan ketidak jelasan), manakala uang panjer 

tidak didasarkan dari nilai kerugian yang terjadi akibat pembatalan transaksi 

(wanprestasi), sehingga jual beli lelang tersebut batal atau tidak sah. 

 

4.2 Saran 

Berdasarkan dari penelitian yang sudah dilakukan ada beberapa saran atau masukan, 

yang pertama untuk pihak penjual, untuk pihak pejual agar senantiasa terus 

mempertahankan keterbukaannya dalam memberikan keterangan terhadap objek atau 

barang yang dilelang dengan memberikan keterangan yang sebenenar-benarnya.  

Kemudian terkait dengan uang panjer seharusnya uang panjer ditetapkan sebesar nilai 

kerugian yang dialami oleh pihak penjual, dengan cara mengembalikan sisa uang panjer 

apabila melebihi nilai kerugian atau pembeli menambah uang ganti rugi apabila uang 

panjer yang telah dibayarkan oleh pembeli kurang menutupi nilai kerugian yang dialami 

oleh penjual, agar tercipta transaksi yang adil sesuai dengan syari’at Islam.  Diharapkan 

ada peraturan untuk pihak KPKNL alangkah baiknya jika barang yang dilelang tidak 

hanya dicek kelengkapan administrasinya saja tetapi juga mengecek terkait dengan 

barangnya juga guna menghindari terjadinya ketidak sesuaian. Untuk pihak pembeli 

atau calon pembeli sebelum mendaftar untuk mengikuti lelang harus benar-benar sudah 

memikirkan matang-matang dan mempunyai komitmen untuk melunasi menyelesaikan 

transaksi tersebut agar tidak terjadi wanprestasi. 
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