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1. LARANGAN MULTIAKAD DALAM RESELLER

1. ADA MULTIAKAD DALAM RESELLER (KEAGENAN)
 Misalnya: Untuk menjadi Reseller (agen), yang akan mendapat diskon 20 %, 

dengan syarat harus membeli minimal 100 barang. Untuk pembelian berikutnya, 
tetap mendapat diskon 20% walaupun kurang dari 100 barang.

 Telah terjadi multiakad: penggabungan aqad samsarah dan aqad jual beli yang 
hukumnya haram.

2. HANYA BOLEH DENGAN SATU AQAD
 Misalnya: Setiap pembelian 100 barang akan mendapatkan diskon 20 %, dan bisa

menjadi reseller (agen).
 Hanya terjadi 1 aqad, yaitu jual beli. Untuk menjadi reseller (agen) bersifat

opsional, tidak mengikat.
 Pada pembelian berikutnya, jika kurang dari 100, tidak mendapat diskon 20%.
 Atau, hanya menggunakan satu aqad samsarah (keagenan), yaitu berhak

mendapatkan diskon 20% jika berhasil menjualkan barang, tanpa ada syarat untuk
membeli barang terlebih dahulu.



• ُ ِ َصلهى َّللاه ْفقَتَْيِن فِي َعلَْيِه َوَسلهَم َعْن صَ نََهى َرُسوُل َّللاه
َصْفقٍَة َواِحَدةٍ 

• “Rasulullah SAW telah melarang dua kesepakatan 
(akad) dalam satu kesepakatan (akad)” (HR. Imam 
Ahmad).

DALIL LARANGAN MULTIAKAD



2. LARANGAN ADA MULTIAKAD DAN UNSUR GHARAR

1. ADA MULTIAKAD DITAMBAH ADA UNSUR GHARAR
 Misalnya: Untuk menjadi Reseller (agen) akan mendapat diskon 20 % dengan syarat

pembelian awal 100 barang dan harus mendaftar untuk menjadi anggota (member) 
dengan membayar Rp. 100.000. Untuk pembelian berikutnya, tetap mendapat diskon 20% 
walaupun kurang dari 100 barang.

 Ada unsur multiakad dan unsur gharar, yaitu: penggabungan aqad samsarah dan aqad jual
beli; dan keharusan membayar Rp. 100.000, yang mengandung ketidakpastian antara uang
yang telah dibayarkan dan kemungkinan keuntungan yang akan didapatkan.

2. HANYA BOLEH DENGAN SATU AQAD
 Misalnya: Setiap pembelian 100 barang akan mendapatkan diskon 20 %, sehingga boleh

untuk menjadi anggota (member).
 Hanya terjadi 1 aqad, yaitu jual beli. Untuk menjadi reseller dan anggota bersifat opsional, 

dan tidak perlu ada biaya keanggotaan (membership).
 Pada pembelian berikutnya, jika kurang dari 100, tidak mendapat diskon 20%.
 Atau, hanya menggunakan satu aqad samsarah (keagenan), yaitu berhak mendapatkan

diskon 20% jika berhasil menjualkan barang, tanpa ada syarat untuk membeli barang
terlebih dahulu dan tanpa keharusan membayar biaya keanggotaan (membership).



ُ َعلَْيِه َوسَ • ِ َصلهى َّللاه َْْحَصةةِ وَ نََهى َرُسوُل َّللاه ْْغََررِ لهَم َعْن ََْيِِ ا َعْن ََْيِِ ا
• “Bahwasanya Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam melarang jual beli dengan 

cara melempar kerikil dan jual beli yang mengandung unsur spekulasi.” (HR 
Muslim).

)احمدرواه (غررفإنهاْمةءفياْسمكتشترواال•
• "Janganlah kamu membeli ikan yang masih ada di air, karena itu adalah gharar

(tidak pasti / uncertainty)" 

حالُحهُ صَ يَدوحتىاْثمرَيَِعنْ نََهىوسلمعليههللاصلىاْنَيان•

• ”Sesungguhnya Nabi SAW melarang jual beli buah (yang ada di pohonnya) 
hingga nampak kematangannya” (HR Bukhari, Muslim, Ahmad)

DALIL LARANGAN GHARAR:



1. ADA MULTIAKAD DAN ADA UNSUR FASAD
 Misalnya: Untuk menjadi Reseller (agen) yang wajib membeli produk sebanyak minimal 

100 botol, akan mendapat diskon 20% dengan syarat tidak boleh menjual di bawah
harga yang sudah ditentukan perusahaan.

 Ada unsur multiakad dan unsur fasad, yaitu: penggabungan aqad samsarah dan aqad
jual beli dan syarat tidak boleh menjual di bawah harga yang sudah ditentukan
perusahaan, telah menyalahi konsekuensi (muqtadhal) aqad.

2. HANYA BOLEH DENGAN SATU AQAD
 Misalnya: Setiap pembelian 100 barang akan mendapatkan diskon 20 %, dan disarankan

menjual kembali dengan harga standar perusahaan.
 Hanya terjadi 1 aqad, yaitu jual beli. Untuk menjual kembali dengan harga tertentu

hanya anjuran dan tidak bersifat mengikat.
 Pada pembelian berikutnya, jika kurang dari 100, tidak mendapat diskon 20%.
 Atau, hanya menggunakan satu aqad samsarah (keagenan), yaitu berhak mendapatkan

diskon 20% jika berhasil menjualkan barang, dengan syarat tidak boleh menjual di 
bawah harga yang sudah ditentukan perusahaan.

3. LARANGAN ADA MULTIAKAD DAN UNSUR FASAD



DALIL LARANGAN FASAD 
DALAM JUAL BELI 

• Definisi jual beli menurut istilah syara’: 

اضمبادلة مال بمال على سبيل التمليك عن تر•
• "Pertukaran harta dengan harta yang menimbulkan

kepemilikan atas dasar saling rela.”

• Muqtadhal aqad (konsekuensi akad) dari jual beli adalah
memindahkan kepemilikan barang secara sempurna.

• Jika ada syarat yang membuat tasharruf (pemanfaatan) dari
barang oleh pembeli itu terhalang, maka status jual beli
tersebut menjadi fasad.
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LARANGAN DALAM DROPSHIPPER

1. DALAM DROPSHIPPER TIDAK BOLEH AQAD JUAL BELI
 Misalnya: Dropshipper akan menawarkan barang kepada konsumen

tetapi belum memiliki barangnya.
 Berarti dropshipper telah menjual barang yang belum dimilikinya. 

Hukumnya haram.

2. DROPSHIPPER HANYA BOLEH DENGAN AQAD SALAM
 Misalnya: Dropshipper membuka PO dengan aqad salam
 Hanya boleh untuk barang mitsliyat
 Barang wajib maqbudh, yaitu sudah diterima dulu, baru dikirimkan

pada konsumen
 Tidak boleh dropshipping.



DALIL LARANGAN MENJUAL 
BARANG YANG BELUM DIMILIKI

• Sabda Nabi SAW :

عندكْيسمةتَِال•

• “Janganlah kamu menjual apa-apa yang belum menjadi
milikmu” (HR Abu Dawud, Tirmidzi, Ibn Majah).

• Arti Maa laisa indaka:

1. Barang itu bukan milikmu.

2. Barang itu tidak ada di sisimu. 



Dalil
SALAM HANYA UNTUK BARANG MITSLIYAT

ي ْسِلْف إال فِ َمْن أَْسلََف فحاَل يُ 

مٍ َوْزٍن َمْعلُوْ َكْيٍل َمْعلُْوٍم 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).



ْكََةنِ ِمنْ اْطهعَةمَ نَْشتَِريَوُكنهة• ُ َصلهىَّللاهِ َرُسولُ نََهةنَةفَ ِجَزافًةاْرُّ أَنْ َوَسلهمَ َعلَْيهِ َّللاه
َمَكةنِهِ ِمنْ نَْنقُلَهُ َحتهىنََِيعَهُ 

• "Dahulu kami membeli makanan dari para pengendara secara borongan, maka
Rasulullah SAW melarang kami untuk menjualnya (kembali) hingga kami 
memindahkannya dari tempatnya (penjual pertama)." (HR Muslim). 

وًعة  إِن ِي أَْشتَِري َُيُ قُْلُت يَة َرُسوَل َّللاهِ : عن حكيم َن حزام رضي هللا عنه أنه قةل•
ُم َعلَيه قَةَل فَ  ِْي ِمْنَهة َوَمة يَُحره هُ َحتهى تَْقََِضهُ إِذَا اْشتََرْيَت ََْيعًة فحاََل تََِعْ فََمة يَِحلُّ 

• “Dari Hakim bin Hizam RA, dia berkata,”Aku bertanya,’Wahai Rasulullah SAW, 
sesungguhnya aku banyak melakukan jual beli, apa yang halal bagiku dan yang 
haram bagiku?’ Rasulullah SAW menjawab,’Jika kamu membeli suatu barang, 
jangan kamu menjualnya lagi hingga kamu menerima barang itu” (HR Ahmad). 

DALIL WAJIBNYA MAQBUDH UNTUK BARANG MITSLIYAT



KETENTUAN DALAM DROPSHIPPER

1. DROPSHIPPER HANYA BOLEH DENGAN AQAD SAMSARAH
 Misalnya: Dropshipper akan menawarkan barang kepada konsumen

tetapi beraqad samsarah dengan supplier.
 Berarti dropshipper berposisi sebagai simsar (makelar) dari supllier

2. BARANG BOLEH DIKIRIM DENGAN DROPSHIPPING
 Misalnya: Dropshipper menawarkan dengan aqad jual beli
 Boleh untuk barang mitsliyat dan qimiyat
 Barang tidak harus maqbudh, yaitu boleh langsung dikirimkan oleh

supplier pada konsumen
 Harus atas nama supplier, bukan atas nama dropshipper
 Tidak boleh ada unsur samsarah atas samsarah
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KETENTUAN DALAM JU’ALAH

 Misalnya: Supplier menawarkan kepada affiliate, bagi siapa saja yang 
bisa menjualkan barang maka akan mendapat fee Rp. 10.000 dari
setiap barang yang terjual.

 Berarti affiliate berposisi seperti simsar (makelar) dari supplier.
 Ju’alah ini bukan aqad, sehingga tidak mengikat kedua belah pihak.
 Ju’alah juga tidak ada batasan waktu, sebagaimana dalam aqad

samsarah.
 Namun, besaran fee harus bersifat pasti, sudah disebutkan dimuka

seperti dalam aqad ijarah dan tidak boleh majhul (tidak jelas), misalnya
dalam bentuk prosentase.



• Adanya ju'alah yang bermula dari firman Allah SWT:

َِْمن• َْْمِلِك َو ةْ َِِه َزِعيٌم َجةء َِِه ِحْمُل ََِعيٍر َوأَنَ قَةُْواْ نَْفِقُد ُصَواَع ا
﴿٧٢﴾

• “Penyeru-penyeru itu berkata “Kami kehilangan piala raja dan siapa 
yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan 
(seberat beban) unta, dan aku menjamin terhadapnya“ (TQS. Yusuf 
[12]: 72). 

• Selain itu dalilnya dari taqrir Rasulullah SAW yang
membolehkan pengambilan upah atas pengobatan dengan 
mempergunakan Surat Al-Fatihah dari sayembara yang 
diumumkan oleh Kepala Suku yang sakit. 

DALIL JU’ALAH



SEKIAN
Wassalaamu’alaikum
Warahmatullahi
Wabarakaatuh


