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ABSTRAK 

 

Smartfren sebagai salah satu operator CDMA (Code devision multiple 
acces) bekerja sama dengan Hisense untuk menciptakan smartphone dengan 
produk smartfren andromax, andromax dalam layanan internetnya hanya bisa di 
gunakan smartfren. Namun dalam lapangan ada oknum yang membuka jasa 
unlock. Jasa Unlock merupakan profesi yang bekerja membuka kunci kode control 
teknologi dalam sebuah handpone dengan memasukan kode tertentu sehingga 
handpone yang semestinya digunakan satu operator dapat digunakan semua 
operator. Dalam transaksinya meskipun handpone tersebut milik konsumen 
namun jika diunlock akan merugikan smartfen. Masalah yang penyusun teliti 
dalam skripsi ini adalah Praktek jasa unlock dalam transaksinya sah namun 
dampak yang ditimbulkan merugikan orang lain. 

Dalam skripsi ini penyusun menganalisis bagaimana pandangan hukum 
Islam terhadap jasa membuka kode sarana kontrol teknologi (unlock) andromax 
smartfren? 

Penelitian yang dipilih penyusun dalam menyusun skripsi ini adalah 
penelitian lapangan (field research), yaitu penelitian yang data  maupun 
informasinya bersumber dari lapangan terhadap praktek unlock dengan 
wawancara langsung kepada penyedia jasa, konsumen, customer service  
smartfren. Pendekatan masalah dengan menggunakan metode pendekatan 
normatif. Sedangkan teknik analisis data menggunakan logika deduktif.  

Setelah dilakukan penelitian, jasa Unlock andromax smartfren sudah 
memenuhi rukun ijārah, yaitu adanya ijab dan qabul, adanya kerelaan, adanya 
manfaat yang diterima, dan adanya ketentuan upah yang diterima, akan tetapi 
dampak unlock tersebut melanggar prinsip Ijārah yaitu merugikan orang lain 
sehingga tidak sesuai menurut hukum islam atau tidak dapat dibenarkan, dengan 
pertimbangan merugikan orang lain sehingga melanggar prinsip keadilan. Hal ini 
menjadi dilarang dalam hukum islam 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini 

berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 

05936/U/1987. 

I. Konsonan Tunggal 

 

Huruf Arab 

 

Nama 

 

Huruf Latin 

 

Nama  

ا 

ب 

ت 

ث 

ج 

ح 

خ 

د 

ذ 

ر 

ز 

س 

ش 

ص 

 
alif 

ba’ 

ta’ 

s ̇a’ 

jim 

h̟a’ 

kha’ 

dal 

żal 

ra’ 

zai 

sin 

syin 

s ̟ad 

 

Tidak dilambangkan 

b 

t 

ṡ 

j 

h̟ 

kh 

d 

ż 

r 

z 

s 

sy 

s ̟ 

 

 
Tidak dilambangkan 

be 

te 

es (dengan titik di atas) 

je 

ha (dengan titik di bawah) 

ka dan ha 

de 

zet (dengan titik di atas) 

er 

zet 

es 

es dan ye 

es (dengan titik di bawah) 
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ض 

 ط

ظ 

ع 

غ 

ف 

ق 

ك 

ل 

م 

ن 

و 

ه 

ء 

 ي

d̟ad 

t ̟a’ 

z ̟a’ 

̒ain 

gain 

fa’ 

qaf 

kaf 

lam 

mim 

nun 

waw 

ha’ 

hamzah 

ya 

d̟ 

t ̟ 

z ̟’ 

̒ 

g 

f 

q 

k 

l 

m 

n 

w 

h 

ʻ 

Y 

de (dengan titik di bawah) 

te (dengan titik di bawah) 
 

zet (dengan titik di bawah) 
 

koma terbalik di atas 

ge 

ef 

qi 

ka 

‘el 

‘em 

‘en 

w 

ha 

apostrof 

ye 

 

II. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis rangkap 

 

 متعّددة

  عّدة ّ

 

ditulis 

ditulis 

 

Muta’addidah 

’iddah 

 

III. Ta’ marbūta̟h di akhir kata 

a. Bila dimatikan ditulis h 
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حكمة 

 جزية

 

ditulis 

ditulis 

 

Ḥikmah 

Jizyah 

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah diserap 

dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali bila 

dikehendaki lafal aslinya 

b. Bila diikuti denga kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah, maka 

ditulis h 

 

 االولياء كرامة

 

ditulis 

 

Karāmah al-auliyā’ 

 

c. Bila ta’marbūtah hidup atau dengan harakat, fatḥah, kasrah dan ḍammah 

ditulis tatau h 

 

 الفطر زكاة

 

ditulis 

 

Zakāh al-fiṭri 

 

IV. Vokal Pendek 

 

___ َ◌_ 

___ ِ◌_ 

___ ُ◌_ 

 

 

fatḥah 

kasrah 

ḍammah 

 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

 

a 

i 

u 
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V. Vokal Panjang 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

 

 Fathah + alif  جاهلية                    

 

Fathah +  ya’ mati              تنسى  

 

Kasrah + ya’ mati               كريم  

 

Dammah + wawu mati    فروض 

 

ditulis 

 

ditulis 

 

ditulis 

 

ditulis 

 
ā  : jāhiliyyah 

 
ā  : tansā 

 
ī  : karīm 

 
ū  : furūd ̟

 

VI. Vokal Rangkap 

 

1 

 

2 

 

 

Fathah ya mati 

 بينكم

Fathah  wawu mati 

 قول

 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

 
ai 

bainakum 

au 

qaul 

 

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan 
apostrof 

 

 

أأنتم 

أعّد ت 

 لئن شكرتم

 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

 
a’antum 

u’iddat 

la’in syakartum 

 

 



xvi 
 

VIII. Kata sandang Alif + Lam 
 

a.  bila diikuti huruf Qomariyyah di tulis dengan menggunakan “l” 

 

القران 

 القياش

 

ditulis 

ditulis 

 

Al-Qur’ān 

 

al-Qiyās 

 

b. Bila diikuti huruf Syamsiyah ditulis dengan menggunakan huruf 

Syamsiyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)nya. 

 

السماء 

 الشمس

 

ditulis 

ditulis 

 

as-Samā’ 

 

asy-Syams 

 

IX. Penyusunan kata-kata dalam rangkaian kalimat 

 

 ذوي الفروض

 

 أهل السنة

 

ditulis 

 

ditulis 

 

̇Żawī al-furūḍ 

 

Ahl as-Sunnah 

 

 

X. Pengecualian 

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada: 

a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam 

Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur’an, hadis, mazhab, 

syariat, lafaz. 
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b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh 

penerbit, seperti judul buku al-Ḥijāb. 

c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara 

yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri 

Soleh.  

d. Nama penerbit di Indonesia yang mengguanakan kata Arab, misalnya 

Toko Hidayah, Mizan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Teknologi informasi dan komunikasi saat ini semakin berkembang pesat, 

dengan berbagai penemuan produk unggulan yang memudahkan masyarakat 

untuk saling berinteraksi dan memperoleh informasi. Seiring dengan 

berkembangnya teknologi informasi, menyebabkan semakin banyak orang 

mengerti akan pentingnya teknologi dalam membantu pekerjaan mereka. Saat ini 

perkembangan teknologi telah membawa perubahan besar dalam berbagai bidang-

bidang, diantaranya bidang politik, ilmu pengetahuan, ekonomi, sosial, budaya, 

dan kesehatan. Dalam perkembangan teknologi informasi, selain perkembangan 

aplikasi desktop pada komputer, juga meliputi perkembangan aplikasi mobile. 

Seperti yang kita ketahui saat ini, kebutuhan manusia tidak pernah terbatas, 

seperti kebutuhan komunikasi salah satunya. Sehingga, handphone yang kita 

kenal sebagai alat telepon (komunikasi) genggam semakin berkembang pesat 

dengan aplikasi-aplikasi terbaru dan bermanfaat, untuk kebutuhan manusia di saat 

ini. 

Telah banyak teknologi yang canggih untuk mempermudah pekerjaan 

manusia. Pekerjaan manusia yang dahulu manual kini dapat dilakukan dengan 

mudah dengan bantuan teknologi. Demikian pula perkembangan teknologi di 

dunia mobile. Saat ini tengah diminati ponsel dengan sistem operasi android. 

Dalam perkembangannya, pengguna android di Indonesia sangat berkembang 
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pesat hal ini dibuktikan dengan berkembangnya sistem operasi andoid yang 

merupakan produk  dari google, hal ini dibuktikan dengan adanya dominasi pasar 

Indonesia sebesar 60 persen. Terungkap pula sebanyak  4,5 juta smartphone yang 

berhasil terjual di dalam negeri selama Januari-Maret 2013, sebanyak 2,78 juta di 

antaranya menjalankan sistem operasi android.1

                                                            
1Android  mengepakan sayapnya di Indonesia 

 

Dengan pertumbuhan android ini, operator seluler terus memanfaatkan 

momentum pertumbuhan pengguna android, untuk meningkatkan jumlah 

pelanggannya. Pengguna sistem operasi android di Indonesia bertumbuh pesat, 

pertumbuhan ini membuat persaingan antar perusahaan operator meningkat, setiap 

perusahaan berlomba-lomba menciptakan strategi untuk menarik perhatian 

konsumen dan menguasai pasar, salah satunya dengan menciptakan kartu perdana 

untuk android, dan memberikan tarif akses data intenet dengan harga murah, 

strategi ini pada umumnya di pakai oleh operator GSM (Global System Mobile) 

seperti simpati flop, indosat, mentari, three aon, xl android. 

Pertumbuhan smartphone yang tinggi ini membuat para pelaku usaha 

operator saling bersaing agar dapat menguasai pangsa pasar di Indonesia operator 

berlomba-lomba dalam bidang tarif dan gratis internet, sebagai contoh: 

 

 

 

 

http://techno.okezone.com/read/2013/08/02/325/846744/android-kian-mengepakkan-sayapnya-di-
indonesia, diakses 20 Mei 2014, pukul 19.00. 

http://techno.okezone.com/read/2013/08/02/325/846744/android-kian-mengepakkan-sayapnya-di-indonesia�
http://techno.okezone.com/read/2013/08/02/325/846744/android-kian-mengepakkan-sayapnya-di-indonesia�
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1. Indosat 

Paket Super Internet Kuota2 

Nama 
Paket 

Masa 
Aktif Harga Kuota Kecepatan 

Super 
WiFi 

Gratis 
Whatsapp 

Harian 1 hari Rp 2.000 30 MB 
7.2 Mbps 

 
X 

Mingguan 7 Hari Rp 10.000 250 MB 
 

X 
Bulanan 30 hari Rp 25.000 *) 8 GB X X 
                                     

 

2. Telkomsel 3

Jenis 

 

Harga Kuota 
      
49rb/6GB/30hr/(MAXI 
LOOP) 

Rp. 49.000 
Dapatkan 6 GB (1GB di 3G, 1GB di 2G, 
dan 4GB untuk WiFi @Flash). Berlaku 
selama 30 hari. 

3. Paket Internet XL HotRod 3G 

            1.5 GB  + Bonus 1,5 GB  (Total 3 
GB) 

30 Hari Rp 49.000 

3.6 GB + Bonus 1,5 GB (Total 5,1 
GB) 

30 Hari Rp 99.000 

4. Paket internet axis 

Paket Smartphone Basic Paket Smartphone Premium 
Rp34.900 Rp69.900 
GRATIS Internet Unlimited 
200 menit nelpon ke semua 
AXIS 
200 SMS ke semua AXIS 

GRATIS Internet Unlimited 
Nelpon dan SMS ke semua AXIS 
sepuasnya 
1000 SMS ke operator lain 

 

                                                            
2 Daftar harga paket terbaru, http://oketekno.com/1707/daftar-harga-paket-internet-

indosat-terbaru.html, diakses 20 Mei 2014 pukul 19.00. 

3  Cara daftar paket internet simpati loop, http://caratutorial.com/2013/10/cara-daftar-
paket-internet-simpati-loop.html, diakses 20 Mei 2014. Pukul 19.00 

http://oketekno.com/1707/daftar-harga-paket-internet-indosat-terbaru.html�
http://oketekno.com/1707/daftar-harga-paket-internet-indosat-terbaru.html�
http://www.caratutorial.com/2013/10/cara-daftar-paket-internet-simpati-loop.html�
http://www.caratutorial.com/2013/10/cara-daftar-paket-internet-simpati-loop.html�
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5. Smartfren  

Paket Data NEO REGULAR 
XTRA 
PREMIUM 

XTRA 
PREMIUM 

HARIAN 
 

Rp 7.500 
 

BULANAN Rp 49.000 Rp 99.000 Rp 199.000 
 

Strategi pemasaran yang berbeda dilakukan smartfren, meski dengan tarif 

internet mahal namun bekerjasama dengan perusahaan ponsel Cina kelas atas 

Hisense, Smartfren menciptakan produk ponsel andromax, untuk paket data 

internet, ponsel ini diciptakan khusus untuk operator smartfren, untuk itu 

andromax ini dibandrol harga murah, agar ponsel ini laris  dipasaran, dan dengan 

bertumbuhnya produk andromax maka  pengguna smartfren akan bertambah, ini 

merupakan strategi pemasaran yang dipakai oleh smartfren.4

Terbukti strategi ini berhasil, dengan harga ponsel yang harganya di 

bawah harga pasar, ponsel andromax sangat laris di pasaran terbukti saat ini total 

jumlah pelanggan smartfren hingga kuartal ketiga tahun 2013 mencapai 12,5 juta 

pelanggan, dan 5,5 juta diantaranya merupakan pelanggan data. Menurut data 

terakhir dari IDC untuk kuartal ketiga 2013. Smartfren juga tercatat sebagai 

perusahaan yang berada diposisi nomor dua dalam memasarkan smartphone, 

 Smartfren  sudah 

menggelontorkan 10 seri ponsel dan tablet Andromax, yakni Andromax 4, 

Andromax 3,5, Andromax tab 7, Andromax C, Andromax Tab 8.0, Andromax I, 

Andromax U, Andromax V-5, Andromax U New, dan yang terbaru Andromax Z, 

andromax I2, Andromax G, Andromax U2. 

                                                            
4 3 alasan smartfren jalin kerjasama dengan hisense, http://harianti.com/3-alasan-

smarftren-jalin-kerjasama-dengan-hisense/,  di akses 21 Mei 2014. Pukul : 20.00 

http://harianti.com/3-alasan-smarftren-jalin-kerjasama-dengan-hisense/�
http://harianti.com/3-alasan-smarftren-jalin-kerjasama-dengan-hisense/�
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dengan brand andromax, di Indonesia setelah Samsung. Sementara BlackBerry 

hanya duduk di posisi ketiga di Indonesia. Sedangkan Lenovo berada di posisi 

keempat dengan catatan pengapalan 311.000 unit. Berturut-turut dibelakangnya 

ada Evercoss, Sony, Mito, Apple, Nokia, dan LG. Dari data yang dirangkum IDC 

sepanjang kuartal ketiga 2013, Samsung membukukan penjualan sebanyak 

1.054.000 unit. Sementara Andromax terjual 339.000 unit dan BlackBerry 

330.000 unit. Posisi Andromax juga berada di atas dua produk smartphone dunia 

yakni Blackberry serta Nokia. Angka penjualan 339.000 unit Smartfren 

Andromax diklaim terbesar kedua setelah Samsung untuk pasar Indonesia. Di 

antara serial Andromax yang beredar dipasaran, seri Andromax C buatan Hisense 

menjadi yang paling laris. Andromax C setiap harinya terjual hingga 5.500 unit, 

sementara smartphone terlaris keduanya adalah seri New Andromax-i.5

                                                            
5 Smartfren andromax ponsel terlaris kedua setelah Samsung di Indonesia, 

 

Smartfren berhasil dalam strategi penjualan andromax, terbukti andromax 

menjadi salah satu ponsel terlaris di Indonesia, dan menjadi produk unggulan 

smartfren, penjualan andromax laris, dan pengguna smartfren bertambah pesat, 

sayangnya jaringan smartfren masih terbatas, sinyal smartfren hanya mencangkup 

sebagian wilayah jawa dan sumatera dan sebagian kecil daerah di Indonesia 

sehingga cakupan jaringan smartfren belum merata di Indonesia, masih banyak 

daerah-daerah yang belum di cangkup oleh jaringan smartfren. Sebagai berikut : 

http://harianti.com/smartfren-andromax-ponsel-terlaris-kedua-setelah-samsung-di-indonesia 
kalahkan-blackberry/, di akses 21 Mei 2014. 

http://harianti.com/smartfren-andromax-ponsel-terlaris-kedua-setelah-samsung-di-indonesia%20kalahkan-blackberry/�
http://harianti.com/smartfren-andromax-ponsel-terlaris-kedua-setelah-samsung-di-indonesia%20kalahkan-blackberry/�
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Kelebihan ponsel andromax adalah ponsel ini dibandrol dengan harga 

murah dengan kualitas tinggi. Sebagai perbandingan andromax I new dengan 

bandrol 1.250.000 dengan Samsung galaxy ace dengan bandrol 2.150.000, dan 

Lenovo Armani A706 di bandrol dengan harga 1.900.000, ketiga ponsel ini 

mempunyai spesifik yang hampir sama yakni dengan sistem operasi android jelly 

bean, kamera depan 5MP dan lain-lain, namun andromax ini memiliki kekurangan 

meski jaringanya dual sim dan untuk internet handphone ini diciptakan hanya bisa 

di jaringan smartfren saja, ini merupakan strategi pemasaran bagi smartfren, 

karena dengan bertambahnya konsumen andromax banyak pula pengguna 

Smartfren. 

 Namun dalam lapangan terdapat penyedia jasa Unlock android yang dapat 

melakukan unlock jaringan gprs di handpone andromax, sehingga yang 

semestinya andromax hanya digunakan smartfren, menjadi digunakan semua 

operator. Jasa unlock ini dilakukan oleh oknum yang membuka jasa instal, root 
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dan lain-lain. Dan dalam pemasarannya melalui dunia maya seperti facebook, 

tokobagus.com, dan berniaga.com dengan tarif 50.000 rupiah per unlock gsm, 

dengan sistem COD (cos on Delivery) yaitu sebuah transaksi dimana antara 

penjual dan pembeli menentukan lokasi untuk bertemu di suatu tempat yang di 

sepakati kedua belah pihak, atau datang langsung di rumah pelaku jasa unlock 

GSM  ini.6

 

  

Jasa Unlock merupakan  profesi yang bekerja membuka kunci kode 

control teknologi dalam sebuah handpone. Karena tarif akses data yang mahal dan 

jaringan yang belum meluas sehingga konsumen andromax mengunlock andromax 

tersebut, konsumen andromax membutuhkan jasa tersebut untuk mengunlock 

handphonenya, namun dengan adanya jasa unlock akan  membuat   pengguna 

andromax akan beralih ke operator lain sehingga merugikan pihak lain dalam hal 

ini smartfren. Dalam masalah praktek jasa Unlock andromax ini penyusun 

mencoba meninjau dari al-Quran dan Hadis. Dari uraian di atas, tentang belum 

jelasnya tentang  jasa tersebut dalam hukum islam, atas dasar ini penyusun sangat 

tertarik untuk menganalisa guna mencari solusi melalui tugas akhir/skripsi yang 

berjudul “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Membuka Kode Sandi Kontrol 

Teknologi (Unlock) Andromax Smartfren” 

 

 

                                                            
 6  Wawancara dengan Ciputra putra (penyedia jasa Unlock) pada tanggal 23 mei  2014 di 
Klorong, Segoroyoso, Pleret, Bantul 
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B. Pokok Masalah 

Dari penjabaran latar belakang di atas, ada dua pokok masalah yang 

diajukan dalam jawaban penelitian, yaitu:  

1. Bagaimana praktek  jasa membuka kode akses kontrol teknologi (unlock) 

GSM (Gobal system Mobile)  pada smartfren? 

2. Bagaimana tinjauan  hukum Islam tentang praktek  jasa membuka kode akses 

kontrol teknologi (unlock) GSM (Gobal System Mobile) ini ? 

C. Tujuan  Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a.  Menjelaskan praktek jasa membuka kode sandi (unlock) GSM (Gobal 

system Mobile) agar dapat dipahami. 

b. Menjelaskan  prespektif hukum Islam terhadap jasa unlock GSM (Gobal 

system Mobile). 

2. Kegunaan Penelitian  

a. Memperkaya Wawasan keilmuan dalam bidang hukum islam  dalam 

masalah teknologi informasi  

b. Memperkaya wacana kontemporer terhadap permasalahan teknologi 

informasi  
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D. Telaah Pustaka 

Pembahasan tentang unlock GSM pada smartfren merupakan masalah baru. 

Sepanjang penelusuran yang penyusun lakukan penyusun belum menemukan 

karya ilmiah yang membahas tentang tinjauan hukum Islam  terhadap jasa unlock 

andromax. 

Dalam beberapa penelitian yang ada terdapat  beberapa skripsi yang terkait, 

namun memiliki rumusan masalah dan pendekatan serta hipotesis yang berbeda 

dengan skripsi ini. Skripsi yang ditulis Doni Alaska Ahmad Syaiful, Pelanggaran 

Terhadap Hak Cipta Software Komputer (Tinjauan Hukum Islam Dan positif). 

Skripsi ini menjelaskan status perlindungan pembajakan software yang dilakukan 

sebagian orang karena tidak mampu membeli aslinya. Sedangkan manfaat itu 

sendiri merupakan kebutuhan yang mendesak (daruriyyat).7

Skripsi yang ditulis Khairul Anam yang berjudul “Hacking (Prespektif 

Hukum Positif dan Hukum Islam). Skripsi ini menjelaskan bahwa Hacking tidak 

dikategorikan terlarang, meskipun memiliki sisi negatif. Sedangkan dalam hukum 

islam lebih fleksibel dalam melihat aktifitas Hacking, yaitu dengan tidak mengikat 

hacker dalam melakukan hacking pada otoritas tertentu, serta hacking 

diperbolehkan untuk mencapai kemaslahatan lebih besar.

 

8

Skripsi yang ditulis Ana Kurnia, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak 

Kekayaan Intelektual. Skripsi ini menjelaskan status HAKI sebagai bagian dari 

 

                                                            
7  Dodi Alaska Ahmad Syaiful, Pelanggaran Terhadap Hak Cipta Software Komputer 

(Tinjauan Hukum Islam dan positi) (Skripsi tidak diterbitkan : Fakultas Syari’ah, UIN Sunan 
Kalijaga, 2007) 

 8    Kharul Anam, Hacking (Prespektif  Hukum Positif dan hukum Islam), (Skripsi tidak 
diterbitkan : Fakultas Syari’ah, UIN Sunan Kalijaga, 2009) 
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kepemilikan harta seperti halnya kepemilikan terhadap benda-benda lainya, yang 

tentunya merupakan objek dalam perlindungan hak milik secara umum. Ini sangat 

berbeda dengan fokus permasalahan yang dibahas dalam penyusunan skripsi kali 

ini, yakni perihal perlindungan Software.9

Selanjutnya, Skripsi yang ditulis Angsori yang berjudul “Tinjauan Hukum 

Islam Terhadap Pelaksanaan sewa menyewa Jasa Penggilingan Padi di Kecamatan 

Simo Kabupaten Boyolali Propinsi Jawa tengah “Skripsi ini menjelaskan 

penyewaan jasa penggilingan padi ini melakukan akadnya dengan lisan. Dalam 

akad tersebut, pihak pengusaha menentukan biaya penggilingan yang harus 

diserahkan oleh penyewa jasa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

 

10

E. Kerangka Teoritik 

 

Hasil penelusuran karya-karya skripsi yang telah disebut diatas, belum ada 

penelitian yang secara spesifik membahas tentang “Tinjauan Hukum Islam 

terhadap jasa membuka sandi kontrol teknologi (Unlock) Andromax Smartfren. 

 

Dalam Islam telah ditetapkan beberapa prinsip dalam segala bentuk 

muamalat, dan dapat dilihat dalam beberapa prinsip-prinsip muamalat dalam 

Islam, yaitu : 

1. Dalam bermuamalat haruslah dilakukan atas dasar kerelaan, tanpa 

mengandung unsur paksaan. Prinsip ini mengandung arti bahwa setiap bentuk 

                                                            
  9   Ana Kurnia, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Kekayaan Intelektual  (Skripsi 
tidak diterbitkan : Fakultas Syariah,2003) 

 10Angsori, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Sewa Menyewa Jasa 
Penggilingan Padi di Kecamatan Simo Kabupaten Boyolali Propinsi Jawa tengah (Skripsi tidak 
diterbitkan : Fakultas Syari’ah, UIN Sunan Kalijaga, 2002) 
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dari muamalat antar individu atau pihak-pihak yang bersangkutan haruslah 

bedasarkan kerelaan masing-masing pihak dan juga kebebasan kehendak dari 

pihak-pihak penyelenggara akad. Penyelenggara dari kebebasan kehendak ini 

akan berakibat tidak akan dibenarkan suatu bentuk muamalat. Seperti 

disembunyikanya cacat yang terdapat pada barang oleh penjual kepada 

pembeli dan pembeli memanipulasi alat pembayaranya, atau sengaja 

menyembunyikan manipulasi pada alat pembayaranya. 

 Sebenarnya mereka sama-sama tahu dengan jelas perbuatanya. Contoh 

tersebut merupakan pelanggaran terhadap prinsip suka dan rela, karena ada 

unsur penipuan dan pemaksaan dari salah satu pihak yang melaksanakan akad 

yang juga tidak mencerminkan kehendak. Yang sebenarnya perbuatan tersebut 

merugikan yang bersangkutan, maka sesungguhnya prinsip suka dan rela 

dalam bermuamalat ini adalah dalam upaya melindungi kedua belah pihak 

baik itu penjual ataupun pembeli atau juga konsumen dan pelaku usaha.11

ياأيها الذ ين أمنوا ال تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل االّ ان تكون تجا رة عن تراض منكم وال 

11تقتلوا انفسكم... F

12 

2. Prinsip kejujuran menepati amanat dan nasehat dalam bermuamalat. 12F

13Nilai 

yang terpenting dalam bertransaksi adalah kejujuran.13F

14 Cacat-cacat dalam 

                                                            
11  Ahmad Azhar Basyir, Asas-asas Hukum Muamalat (Yogyakarta : FH UII,1990), hlm. 

10. 

12   an-Nisa’ (4) : 29. 

13 Yusuf Qardawi, Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam, alih bahasa, Didin 
Hafifuddin, (Jakarta : Rabbani Press,1997),  hlm. 293. 
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perdagangan yang paling memperburuk citra perdagangan adalah kebohongan, 

memanipulasi dan mencampur aduk kebenaran dan kebathilan. Baik itu secara 

dusta dalam menerangkan spesifikasi barang dagangan, mengunggulkan atas 

orang lain dalam memberitahukan tentang harga belinya atau harga jualnya 

kepada orang lain. Sedangkan menepati amanat adalah mengembalikan hak 

apa saja kepada pemiliknya, tidak mengambil sesuatu melebihi haknya dan 

tidak mengurangi hak orang lain dalam segala hal. Diantara yang menguatkan 

dan menyempurnakan nilai kejujuran dan menepati amanat adalah nasehat. 

Maksudnya menyukai kebaikan dan manfaat bagi orang lain sebagaimana 

menyukai untuk dirinya sendiri dan menjelaskan kepada mereka cacat-cacat 

tersembunyi pada barang dagangan yang ia ketahui. 

14وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا با لقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويال. F

15 

3. Dalam bermuamalat adalah adanya prinsip keadilan diantara kedua belah 

pihak sebagai penyelenggara akad dan menghindari unsur-unsur pengambilan 

kesempatan dalam kesempitan.15F

16 Hal ini mengandung pengertian bahwa akad-

akad dalam Islam dibangun atas dasar mewujudkan keadilan dan menjauhkan 

penganiayaan. Keadilan itu diantaranya ada yang jelas dapat diketahui oleh 

setiap orang dengan akalnya. Seperti halnya pembeli wajib menyerahkan 

harga dan penjual menyerahkan barangnya kepada pembelin dan dilarang 

                                                                                                                                                                   
14 Abdul Manan, Teori dan Praktek Ekonomi Islam, alih bahasa, M. Nastangin, 

(Yogyakarta : Dana Bhakti Wakaf, 1995),  hlm. 288. 

 15  al-Isra’ (17) : 35. 

16 Ahmad Azhar Basyir, Asas-asas Hukum Muamalat (Yogyakarta : FH-UII, 1990), 
hlm.10. 
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berbuat curang dalam menakar dan menimbang, dan juga dilarang 

bermuamalat yang menyebabkan pemakan harta secara bathil seperti jual beli 

garar, akad-akad dimana terjadi penyembunyian cacat barang jualan. Hal ini 

merupakan perbuatan samar karena tampaknya akad tersebut sah dan suka 

sama suka diantara kedua belah pihak. Terutama ketika pembeli itu sedang 

sangat membutuhkan tetapi sebenarnya didalamnya terdapat penganiayaan 

dan eksploitasi. 

 

Sebagaimana dalam Firman Allah : 

16إن هللا يأمر بالعدل واإلحســن F

17 

4. Prinsip dalam bermuamalat harus berlandaskan kejelasan, baik mengenai 

kualitas maupun kuantitasnya. Prinsip ini adalah untuk menghindari jual beli 

garar, sehingga barang yang diperjual belikan harus jelas kualitasnya, 

kuantitasnya juga meliputi jumlah barang mutu, harga dan juga waktu 

penyerahan barang. 

5. Prinsip muamalat juga dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan 

manfaat dan menghindarkan mudharat dalam hidup masyarakat. Sehingga 

Islam mengharamkan segala sesuatu dalam transaksi muamalat yang 

mendatangkan mudharat karena kemudharatan haruslah dihindarkan 

17F

18Sebagaimana kaidah berikut : 

18 يزالالضرر F

19 

                                                            
 17 An- Nahl (16) : 90 

18  Ahmad Azhar Basyir, Asas-asas Hukum Muamalat (Yogyakarta : FH-UII,1990), hlm. 
23. 

 19  Asjmuni Abdurrahman, Qaidah-qaidah Fiqh, cet. Ke-1 (Jakarta : Bulan Bintang, 
1976),  hlm. 41. 
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Dalam sebuah transaksi muamalat melakukan sesuatu yang dapat 

mendatangkan kmudharatan adalah haram, istilah haram dapat dimaknai 

dengan sesuatu yang dilarang mengerjakannya. Selanjutnya, haram dibagi 

menjadi dua, yaitu haram li żātih dan haram li gairih. Haram li żātih adalah 

suatu hal yang pada dasarnyamemang dilarang oleh syara’ karena zat 

(subtansinya). Sedangkan yang dimaksud dengan haram li gairih suatu hal 

yang pada dasarnya tidak dilarang oleh syara’ (tidak diharamkan), tetapi 

karena adanya hal-hal lain yang timbul kemudian maka perbuatan tersebut 

menjadi haram. Misalnya ijarah, hukum dasarnya adalah halal dan boleh, 

tetapi jika ada unsur yang mendatangkan kemudharatan maka transaksi seperti 

ini dilarang dalam ajaran Islam.20

                                                            
 20  Abdul aziz  dahlan, Ensiklopedia Hukum Islam (Jakarta : PT.ichtiar baru van Hoeve 
2001) hlm.524 - 525 

 

Oleh para ulama’ Ijārah dianggap sebagai model sewa-menyewa yang 

dibenarkan oleh syariah Islam. Ijārah atau sewa adalah kontrak yang melibatkan 

suatu barang (sebagai harga) dengan jasa atau manfaat atas barang lainya. Ijārah 

dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu ijārah yang bersifat manfaat (ijāran 

a’yań) dan ijārah yang bersifat pekerjaan (ijārah a’mal). Ijārah manfaat adalah 

akad dimana pihak pertama mengambil manfaat benda dari pihak kedua dalam 

jangka waktu dan batasan-batasan tertentu dengan adanya imbalan atau upah. 

Sedangkan ijārah pekerjaan adalah akad di mana pihak pertama mengambil 

manfaat dari pihak kedua dengan batasan-batasan tertentu dan pihak kedua akan 

mendapatkan imbalan berupa upah tertentu pula. 
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Dalam hukum Islam telah ditetapkan syarat-syarat sahnya (perjanjian) sewa 

menyewa (Ijārah) adapun untuk syarat sahnya ijārah diperlukan syarat-syarat 

sebagai berikut : 

 

a. Kerelaan kedua belah pihak yang melakukan akad.  

 Kedua belah pihak tersebut adalah ajir (yang menyewakan) dan musta’ajir 

(penyewa) yang disyaratkan tamyiz (kira-kira umur 7 tahun), berakal sehat dan 

tidak dibawah pengampuan. 20F

21 

b. Mengetahui manfaat dengan sempurna barang atau jasa yang diakadkan, 

sehingga mencegah terjadinya perselisihan. Dengan jalan menyaksikan jasa 

itu sendiri, atau kejelasan sifat-sifatnya jika dapat hal ini dilakukan, 

menjelaskan masa sewa (kerja), serta menjelaskan pekerjaan yang diharapkan. 

c. Jasa yang menjadi obyek transaksi (akad) dapat dimanfaatkan kegunaanya 

menurut syara’ 

d. Dapat diserahkannya sesuatu yang disewakan (kerja kalau berbentuk jasa) 

berikut kegunaan (manfaatnya) tidak sah menyewakan mobil yang rusak, 

karena tidak dapat diserahkan. Karena tidak mendatangkan kegunaan yang 

menjadi obyek dari akad. 

e. Bahwa manfaat adalah hal yang mubah bukan yang diharamkan. Manfaat 

yang diharamkan tersebut misalnya menyewakan rumah untuk dijadikan 

tempat orang yang menjual narkoba. 

                                                            
21  Wahbah az-Zuhaili, al-Fiqh al-Islami Wa adilatuh, (Beirut : Daŕ al-Fikr, t.t), IV : 731. 
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 Bahwa imbalan atau upah itu harus sudah ditentukan waktu perjanjian dan 

bentuk harta upah yang mempunyai nilai jelas, baik dengan menyaksikan atau 

dengan menginformasikan ciri-cirinya.22

1. Mengerjakan sendiri pekerjaan yang diperjanjikan. 

 Berikut ini disebutkan kewajiban-

kewajiban dan hak-hak ajir, yang sekaligus merupakan hak dan kwajiban 

musta’jir : 

Ajir khash tidak boleh menyerahkan pekerjaan kepada orang lain, sebab 

perjanjian itu tertuju kepada pekerjaan saja. Berbeda halnya dengan ajir 

mustarak bila dalam perjanjian tidak terdapat syarat bahwa pekerjaan 

dimaksud harus dilakukan sendiri oleh ajir yang bersangkutan, ia dapat 

mewakilkan kepada orang lain atas tanggung jawabnya, karena yang menjadi 

obyek dalam perjanjian tersebut adalah pekerjaan yang dimaksud. 

2. Benar-benar dalam waktu yang telah ditentukan. 

Pekerja diwajibkan agar bekerja benar-benar pada waktu yang diperjanjikan, 

terutama yang menyangkut manfaat kerja yang diperoleh dengan ketentuan 

waktu. Namun dalam hal Ijārah, yang hanya diharuskan menyebutkan takaran 

pekerjaan saja, maka tidak diharuskan menentukan waktunya. 

3. Mengerjakan pekerjaan dengan tekun, cermat dan teliti dalam 

melakukan pekerjaan, selain dengan keikhlasan, pekerja juga dituntut untuk 

bekerja dengan tekun, cermat dan teliti agar berhasil dalam pekerjaanya. 

4. Menjaga keselamatan barang yang dipercayakan kepadanya untuk dikerjakan. 

                                                            
22 Wahbah az-Zuhaili, al-Fiqh al-Islami…, IV: 733-734. 
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Sesuatu yang telah diberikan oleh musta’jir kepada ajir dengan kepercayaanya 

merupakan amanah bagi ajir, akan tetapi amanah ini akan berubah menjadi 

tanggung jawab apabbila dalam keadaan tidak menjaganya, dirusak dengan 

sengaja dan menyalahi pesanan penyewa.23

5. Mengganti kerugian kalau ada barang yang rusak. 

 

Kewajiban ajir mengganti kerusakan barang yang termasuk kesewenangannya 

tertentu kepada ajir yang merusak barang atas kesengajaan atau kelengahan.24

F. Metode Penelitian 

 

 

Adapun penulisan skripsi ini berdasarkan metode sebagai berikut: 

1. Pengumpulan data 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah 

penelitian lapangan (field research). Yaitu penelitian secara rinci satu Obyek 

tunggal, satu kumpulan dokumen, atau satu kejadian tertentu. Penelitian ini 

merupakan penelitian kualitatif yang diperoleh penyususun berdasarkan data 

dari lapangan, yaitu di dusun kloron, desa segoroyoso, kecamatan  pleret, 

kabupaten bantul 

2. Analisis 

Sifat penelitian dalam penelitian ini adalah deskriptif-analitik. Maksudnya, 

dalam penelitian ini akan dibahas mengenai permasalahan jasa unlock 

                                                            
23  Rachmad Syafei,  Fiqh Muamalah, cet.2,  (Bandung : Pustaka setia,2004),  hlm. 135. 

24  Ahmad Azhar Basyir, Refleksi atas persoalan ke-Islaman (seputar Filsafat, Hukum 
dan Ekonomi), cet.2 (Bandung : Mizan, 1994), hlm. 92-94. 
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andromax dan akibat yang timbul dari unlock andromax tersebut, kemudian di 

analisa menurut hukum Islam. 

3. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang digunakan oleh penyusun adalah pendekatan normatif, yaitu 

cara pendekatan  terhadap masalah  yang diteliti dengan melihat bagaimana 

praktek jasa membuka kode sandri kontrol teknologi (unlock) dalam tinjauan 

hukum Islam 

4. Teknik Pengumpulan Data. 

Salah satu rangkaian dalam penelitian yang sangat penting yakni 

pengumpulan data, karena pengumpulan data ini bertujuan untuk 

menggumpulkan informasi sebanyak-banyaknya tentang permasalahan yang 

diteliti, sehingga tidak akan menimbulkan kerancuan atau kekurangan data. 

Adapun  teknik yang digunakan oleh penyusun untuk mengumpulkan data-

data penelitian  adalah sebagai berikut : 

a. Interview/ Wawancara 

Dalam pengumpulan data melalui metode wawancara, penyusun 

melakukan wawancara langsung dengan : 

 

1) Alfian Nur   ( konsumen andromax) 

2) Ciputra Putra ( penyedia jasa unlock ) 

3) Customer Smartfren 
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b. Dokumentasi  

Metode dokumentasi yang dimaksud adalah metode mengumpulkan data 

yang didapat dengan cara mengumpulkan dokumen-dokumen  yang ada, 

yang dimiliki dan yang terkait dengan tema penelitian. Dalam 

dokumentasi ini penyusun mengumpulkan dokumen-dokumen seperti 

kartu garansi 

5. Analisis Data 

Dari data yang terkumpul penyusun berusaha menganalisis dengan metode 

deduktif, yakni diawali dengan mengemukakan teori-teori yang bersifat 

umum, kemudian dikemukakan kenyataan yang bersifat khusus dari hasil 

riset. Dalam hal ini penyusun menjelaskan terlebih dahulu berbagai hal 

mengenai teori dalam hukum Islam yang berhubungan dengan jasa / Ijãrah , 

setelah itu dihubungkan dengan kenyataan-kenyataan di lapangan. 

Dengan menggunakan metode ini, data yang ditelusuri antara lain: 

a. Data Primer yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi kepada 

 pihak-pihak yang terkait  yaitu penyedia jasa unlock,konsumen andromax, 

 dan customer service Smartfren, langsung dengan obyek penelitian. 

b. Data sekunder yaitu data yang berasal dari al-Quran dan hadis ,buku-buku, 

 kitab-kitab fiqh, dalam hukum Islam yang berkaitan dengan penelitian atau 

 data yang ditulis oleh praktisi dan akademisi yang menjadi sumber 

 sekunder dalam penelitian ini. 
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G. Sistematika Pembahasan 

 Agar pembahasan dapat terarah dengan baik, maka pembahasan ini dibagi 

dalam beberapa bab. Penelitian ini terdiri dari 5 bab yang tentunya saling terkait 

meliputi: 

Bab pertama, yang terdiri dari latar belakang masalah, pokok masalah, 

tujuan dan kegunaan, kerangka teoritik, metodologi penelitian, dan sistematika 

pembahasan.  

Bab kedua membahas tentang sewa-menyewa dalam hukum islam disebut 

dengan ijãrah maka sebagai landasan hukum untuk memecahkan persoalan dalam 

penelitian ini dalam bab kedua, penyusun mengemukakan tentang gambaran 

umum ijãrah dalam hukum islam yang terdiri dari pengertian dan macam ijãrah, 

dan dasar hukumnya,rukun dan syarat sahnya ijãrah, hak dan kewajiban para 

pihak dan berakirnya akad Ijãrah. 

Bab ketiga dijelaskan sejarah lahirnya andromax, pengertian unlock secara 

detail yang meliputi penjelasan mengenai unlock andromax, metode unlock 

bekerja, hingga penjelasan pemasaran jasa unlock ini. Dari penjelasan ini 

diharapkan bisa memberikan gambaran tentang unlock, dengan harapan dapat 

diukur sejauh mana aktifitas ini menimbulkan konsekuensi hukum tersendiri. 

 Bab keempat adalah analisis, bab ini menganalisis tentang prespektif 

hukum Islam tentang praktek jasa unlock andromax. 

Bab lima, Bab ini merupakan bab terakhir dalam penulisan penelitian. 

Berisi kesimpulan dari apa saja yang telah dibahas dalam bab sebelumnya, maka 
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bab ini merupakan jawaban atas persoalan yang menjadi pokok pembahasan yang 

kemudian dilengkapi dengan saran-saran yang membangun. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

A. Kesimpulan 

Setelah membahas dan menganalisa permasalahan jasa membuka kode 

sandi kontrol teknologi (unlock) Andromax Smartfren menurut hukum Islam, 

dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1. Praktek Jasa Unlock smartpone adalah jasa membuka lock pada smartpone 

dengan cara memasukan kde menggunakan software, sehingga handpone yang 

semestinya hanya bisa digunakan smartfren menjadi dapat di gunakan semua 

operator, kegiatan ini menguntungkan bagi konsumen dan penyedia jasa, 

karena pengguna andromax dapat menggunakan operator lain dalam 

andromax, sementara penyedia jasa mendapat upah dari hasil transaksi jasanya 

namun transaksi praktek unlock menimbulkan kerugian bagi smartfren karena 

pelangganya akan berpindah operator lain. 

2. Dari analisis dalam hukum Islam, tentang jasa Unlock andromax smartfren 

sudah memenuhi ijab dan qabul, adanya kerelaan, adanya manfaat yang 

diterima, dan adanya ketentuan upah yang diterima, akan tetapi dampak 

unlock tersebut melanggar prinsip Ijārah yaitu  merugikan orang lain sehingga 

tidak sesuai menurut hukum Islam atau tidak dapat dibenarkan, dengan 

pertimbangan merugikan orang lain sehingga melanggar prinsip keadilan . Hal 

ini menjadi dilarang dalam hukum Islam 
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B. Saran  

Bedasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan yang telah diuraikan, maka 

selanjutnya diajukan saran yang diharapkan akan memberikan manfaat bagi 

semua kalangan masyarakat. Maka penulis menyarankan : 

1. Kepada konsumen andromax untuk menggunakan provider smartfren dalam 

mengakses internet sebagaimana semestinya 

2. Kepada jasa unlock untuk tidak melakukan unlock tanpa seizin smartfren 

sehingga  mengakibatkan kerugian bagi smartfren. 

3. Kepada penegak hukum untuk cakap dalam teknologi  

4. Kepada pihak smartfren untuk tegas dan lugas dalam memberikan informasi 

setiap produknya  
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 LAMPIRAN I 

TERJEMAHAN 

No. Halaman Footnote Terjemahan 

BAB I 

1 11 12 
hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling 
memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, 
kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka 
sama suka diantara kamu 

2 12 15 
Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, 
dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah 
yang lebih baik utama (bagimu) dan lebih baik 
akibatnya. 

3 13 17 Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil 
dan berbuat kebajikan, 

4 13 19 Kemadharatan itu harus dihilangkan 

BAB II 
5 23 27 Transaksi terhadap sesuatu imbalan 

6 23 29 menjadikan milik suatu kemanfaatan yang mubah 
dalam waktu tertentu dengan pengganti 

7 25 34 

Apakah mereka yang membagi – bagi rahmat 
Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka 
penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan 
kami telah meninggikan sebahagian mereka atas 
sebagian yang lain beberapa derajat , agar sebagaian 
mereka dapat mempergunakan sebagaian yang lain. 
Dan Rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang 
mereka kumpulkan 

8 26 35 Berikanlah olehmu pekerja upahnya sebelum kering 
keringatnya 

9 26 36 
Transaksi terhadap manfaat yang dituju,tertentu 
bersifat mubah, dan boleh dimanfaatkan dengan 
imbalan tertentu 

10 37 53 hukum yang terkuat tentang segala sesuatu adalah 
boleh 

11 38 54 kemadharatan itu harus dihilangkan 

 

12 38 55 Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil 

dan berbuat kebajikan 

 



BAB IV 

13 69 84 hai orang – orang yang beriman janganlah kamu 
saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang 
bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku 
suka sama suka diantara kamu 

14 72 88 kemadharatan itu harus dihilangkan 

15 73 89 Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak – 

haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi 

ini dengan membuat kerusakan 

16 84 99 Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta 

sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan 

yang bathil 

17 84 100 kemadharatan itu harus dihilangkan 
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LAMPIRAN III 

DAFTAR PERTANYAAN 

Untuk Penyedia Jasa Unlock 

No Pertanyaan Jawaban 
1 Sejak kapan jasa unlock didirikan? Saya mendirikan jasa ini sejak mei 

2013 
2 Berapa tarif sekali service? Sekali service 50.000 rupiah 
3 Apakah hanya menyediakan khusus jasa 

Unlock? 
Tidak 

4 Selain jasa unlock jasa apa saja yang 
ditawarkan? 

Jasa Root, Custom room, interface 
android, upgrade android, menginstal 
game HD 

5 Apakah menerima service bagian Hardware? Tidak 
6 Apakah ada garansi jika mengalami kerusakan? Iya 
7 Berapa lama garansi yang diberikan? 1 minggu 
8 Bagaimana sistem transaksi jasa unlock? Bisa COD atau dating kerumah saya 
9 Apa kelebihan ponsel setelah diunlcok? Lebih ringan, lebih leluasa untuk 

mengcustom handpone,  
10 Apa resiko yang diterima setelah diunlcok? Garansi menjadi tidak berlaku 

 

Untuk Konsumen Andromax Smartfren 

No Pertanyaan Jawaban 

1 Mengapa memilih produk andromax? Karena fiturnya lengkap dan harganya 
murah  

2 Dimana anda mengetahui jasa unlock? Dari group facebook ‘’Bursaneka 
Bantul’’ 

3 Bagaimana sistem transaksi dengan penyedia 
jasa unlock? 

Bbm dulu terus CODan 

4 Apa alasan anda mengunlock andromas? Agar bisa mengakses data 
menggunakan operator IM3 jaringanya 
lebih luas dan lebih murah 

5 Apakah anda mengetahui resiko unlock? Iya, garansi tidak berlaku  

 
 
 



Untuk Customer Smartfren 

No Pertanyaan Jawaban 

1 Apa keunggulan Andromax Smartfren? Harganya murah namun fiturnya lengkap 
dan berkualias tinggi 

2 Apa kekurangan andromax Smartfren? Baterai borong namun tergantung 
pemakaian 

3 Fitur apa saja yang dimiliki Andromax Smartfren? Kamera 5 mp, kamera depan, flashlight, 
Multimedia,  

4 Apa saja tipe andromax yang sudah dikeluarkan? tablet Andromax, yakni Andromax 4, 
Andromax 3,5, Andromax tab 7, 
Andromax C, Andromax Tab 8.0, 
Andromax I, Andromax U, Andromax V-
5, Andromax U New, dan yang terbaru 
Andromax Z, andromax I2, Andromax 
G, Andromax U2. 

5 Bonus apa saja yang didapatkan ketika membeli 
Andromax Smartfren? 

Bonus 600 MB akses data 

6 Apakah anda mengetahui jasa unlock?  

7 Apakah smartfren merasa dirugikan dengan adanya 
unlock? 

Ya 

8 Upaya yang dilakukan smartfren dalam fenomena 
unlock? 

Upaya hukum, dan dihapusnya jaminan 
garansi  
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