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Pengertian

"Salam adalah menjual suatu barang yang 
dijelaskan sifatnya dalam tanggungan (tidak
hadir) hingga tempo tertentu dengan harga
yang dibayarkan di depan.“



دليل العام يبقى في عمومه ما لم يرد دليل التخصيص

“Dalil yang umum tetap berada pada keumumannya selama
tidak ada dalil yang mengkhususkannya”



Dalil

ي ْسِلْف إال فِ َمْن أَْسلََف فاَل ي  
مٍ َوْزٍن َمْعل وْ َكْيٍل َمْعل ْوٍم وَ 

“Barangsiapa yang melakukan salaf (jual 
beli salam), maka hendaklah dia tidak 
melakukan salaf kecuali pada takaran yang 
diketahui dan timbangan yang diketahui”
(HR Muslim, Shahih Muslim no 1604).



Dalil Kebolehan



Syarat Sahnya



Syarat Sahnya



• Dalilnya dari Hadits Nabi SAW sebagai berikut:

ِِ بِاْلَكالِ نََهى َعْن بَ -صلى هللا عليه وسلم-أَنَّ النَّبِىَّ • ِِ ْيِِ اْلَكاِل
• “Bahwa Nabi SAW melarang menjual hutang dengan hutang.”    

(HR. Imam Ad-Daraquthni). 

• Jika penjual belum memiliki barang, berarti barang masih dalam 
tanggungan (hutang) penjual.

• Demikian juga, jika pembeli membayarnya di belakang, maka 
pembeli juga masing memiliki tanggungan (hutang).

• Oleh karena itu, jual beli hutang dengan hutang adalah tidak sah.

DALIL WAJIBNYA MEMBAYAR DI DEPAN
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Dalil-Dalil





Syarat Sahnya

مؤجل



• Jual beli rumah (properti) dengan aqad ishtishna’ hukumnya 
adalah haram.

• Sebab, secara haqiqah lughawiyah dan ‘urfiyah, kata ash-
shina’ah tidak berlaku atas bangunan rumah.

• As-shina’ah adalah proses merubah suatu benda menjadi bentuk 
benda lain.

• Membangun rumah adalah bina’, bukan shina’ah.

• Oleh karenanya, menjual rumah, maka harus sudah nampak
keberadaannya sebagai rumah, seperti pondasi, tiang dan atap, 
sehingga dapat diserahterimakan.

JUAL BELI PROPERTI 
DENGAN AQAD ISHTISHNA’



• Harus dipisahkan antara jual-beli lahan dengan pembangunan rumahnya.

• Lahan bisa dijual dengan aqad jual beli kredit.

• Pembangunan rumah bisa dengan aqad ijarah (jasa pembangunan).

• Akad jual beli lahan harus dipisahkan dengan akad ijarah untuk membangun
rumahnya, sehingga bersifat opsional.

• Jika disatukan akan menimbulkan multiakad yang haram hukumnya.

• Syarat ijarah, bahan baku harus berasal dari musta’jir (yang memberi
pekerjaan), bukan dari ajir (kontraktor).

• Pembelian bahan baku dapat disatukan dengan akad ijarah dalam jasa
pengerjaan proyek rumah.

SOLUSI SYAR’I JUAL BELI PROPERTI



SEKIAN
Wassalaamu’alaikum
Warahmatullahi
Wabarakaatuh


