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PENGANTAR
+ Bagi sebuah perusahaan, persoalan pemasaran menjadi

faktor kunci untuk keberlangsungan bisnisnya.

+ Di jaman dahulu, pemasaran dapat dilakukan cukup

dengan dari mulut ke mulut, atau dikenal dengan

istilah word-of-mouth marketing atau

teknik marketing dari mulut-ke-mulut. 

+ Namun, seiring dengan berkembangnya teknologi, 

terutama teknologi informasi, teknik pemasaran dari

mulut ke mulut tentu sudah tidak memadai lagi dan sudah

dianggap tidak jamannya lagi.

+ Saat ini, jika perusahaan ingin bisnisnya berkembang

lebih besar dan cepat diperlukan berbagai upaya-upaya

tambahan yang lebih canggih.

+ Di antara upaya itu adalah dengan melalui iklan, brand 

ambassador dan endorsement.



IKLAN
+ Iklan tentu istilah yang sudah tak asing lagi di telinga

kita. Iklan dapat diartikan sebagai pesan yang 

disampaikan untuk mempengaruhi keputusan

khalayak, biasanya untuk membeli produk atau

memakai jasa tertentu.

+ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), 

iklan adalah berita pesanan untuk mendorong, 

membujuk khalayak ramai agar tertarik pada barang

dan jasa yang ditawarkan.

+ Sedangkan menurut The Economic Times, iklan

adalah pesan yang dibayar oleh pihak yang 

mengirimkan iklan dan dimaksudkan untuk

menginformasikan atau mempengaruhi publik.



IKLAN MENURUT ULAMA’
+ Menurut Syaikh Abdul Majid Ash Sholahain:

نفعةَ مباحٍة اإلعالُن هو وصٌف بأسلوِب مباحٍ ِسلعةً أو م+

ك نظيٌر َمبلٌغ بغرِض ترِويِجها بوسائِل نْشِرعامٍة، وذل

صاِل الشخصيِ معيٌن يدفعُه الُمعَلَُن أو ِمن ِخالِل ااِلت

بين الُمنتجِ والُمستهلكِ 

+ “Iklan adalah suatu sifat (deskripsi) dengan cara yang 

mubah terhadap barang atau jasa yang mubah dengan 

tujuan untuk memasarkannya melalui media massa 

umum, dengan sejumlah harta tertentu yang dibayar oleh 

pengiklan, atau melalui hubungan pribadi antara 

produsen dan konsumen”. 

+ (Abdul Majid Sholahain, Al I’lanat At Tijariyyah, hlm. 29)



ENDORSE
+ Saat ini, endorse sudah menjadi istilah yang populer dalam

pemasaran di media sosial. 

+ Dalam praktiknya, aktivitas ini lebih tepat disebut dengan

istilah endorsement. 

+ Dalam Bahasa Inggris, endorse artinya adalah dukungan

atau pengesahan. 

+ Sedangkan secara terminologi, menurut The Economic 

Times, endorsement atau endorse maknanya adalah bentuk

iklan atau promosi yang menggunakan tokoh atau selebriti

terkenal yang memiliki pengakuan, kepercayaan, rasa 

hormat, dan sebagainya dari banyak orang. 

+ Di era media sosial yang sangat booming ini, makna orang 

terkenal mulai meluas, yakni termasuk di dalamnya

mencakup mereka yang dianggap populer di media sosial. 

Kelompok ini kemudian dikenal dengan selebgram.



BRAND AMBASSADOR

+ Menurut EveryoneSocial, makna dari brand 
ambassador adalah seseorang yang 
mempromosikan brand dan produknya ke jaringan
mereka dengan tujuan meningkatkan brand 
awareness dan mendorong penjualan.

+ Sedangkan menurut Referral Rock, makna
dari brand ambassador adalah seseorang yang 
mencintai brand-anda, ingin brand-anda sukses, 
dan benar-benar menggunakan produkmu.

+ Oleh karena itu, jika perusahaan sudah memilih brand 
ambassador tersebut, maka mereka akan
mempromosikan brand-mu secara terus-menerus
sesuai waktu yang telah ditentukan.
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HUKUM IKLAN, ENDORSE DAN 

BRAND AMBASSADOR

+ Hukum asal iklan, endorse dan brand ambassador

adalah mubah menurut syariat Islam.

+ Dalil-dalil syar’i kebolehan iklan, endorse dan brand 

ambassador tersebut adalah:

1. Taqrir (persetujuan) Nabi SAW

2. Bolehnya sumpah yang tidak dusta (al yamiin 

ghair al kaadzib) bagi pedagang.

3. Bolehnya iklan sebagai sarana (wasilah) untuk 

maksud yang mubah (lil wasaa`il hukmul 

maqaashid).

+ (Abdul Majid Sholahain, Al I’lanat At Tijariyyah, hlm. 

35-40)



HADITS NABI SAW:

مرَّ عن أبي هريرة أن رسوَل هللا صلى هللا عليه وسلمَ +

.  ْت أصابِعَه بَلاَلً فنالَ . فأْدِخَل يدَّه فيها. على ُصبرةِ طعام

ماُء يا أصابتْه الس: قال" ما هذا يا صاِحَب الطعام؟"فقال 

الطعاِم كي يراه الناُس؟ قال أفال َجعَْلتَه فوقَ ! رسوَل هللا

(رواه مسلم)َمن غشَّ فليس مني
+ Dari Abu Hurairah RA, bahwa Rasulullah SAW pernah melintasi 

setumpuk makanan (shubrah at tho’aam). Lalu Rasulullah SAW 

memasukkan tangannya ke tumpukan makanan itu, lalu mengenai 

makanan yang basah. Rasulullah SAW lalu bersabda, “Ini apa hai 

pedagang makanan?” Pedagang makanan menjawab,”Itu terkena 

hujan wahai Rasulullah”.Rasulullah SAW bersabda, “Mengapa tidak 

kamu letakkan di atas sehingga dapat dilihat orang? Barangsiapa 

menipu maka dia bukan golongan kami”. (HR Muslim, no 134).



PENJELASAN 

HADITS:

+ Dalam hadits ini Rasulullah SAW telah melarang 
penipuan atau kecurangan dalam menawarkan 
dagangan,

+ Tapi Rasulullah SAW tidak melarang penawaran atau 
display makanan itu sendiri.

+ Ini menunjukkan bolehnya menawarkan atau 
mendisplay barang dagangan (‘ardhu al shubrah), 
sebagai suatu cara beriklan.



KAIDAH FIKIHNYA:

األصل في اإلعالنات التجارية اإلباحة+
+ “Hukum asal iklan perniagaan adalah boleh”.

+ Hukum iklan endorse dan brand ambassador itu juga 

bergantung pada sarana yang digunakan.

الَمقاصدحكمُ للوسائل+

+ “Sarana itu hukumnya mengikuti tujuannya”

تابعالتابع+
+ “Sesuatu yang mengikuti [yang pokok/induk] 

hukumnya mengikuti yang pokok/induk itu”.



AQAD IJARAH + Produsen bertindak selaku musta`jir (yang meminta 
jasa) dan media massa bertindak sebagai ajiir (pemberi 
jasa) atau khususnya ajiir musytarak (pemberi jasa 
publik).

+ Hukum-hukum syara’ untuk ajiir musytarak wajib 
diamalkan oleh media massa.

+ Di antara hukum-hukum syara’ tsb adalah sbb:

1. Wajib ada kejelasan besarnya upah (ujrah) yang 
diterima, yg diterima media dari pihak produsen, 
termasuk juga cara pembayarannya 
(tunai/angsuran/dsb).

2. Manfaat (jasa) yang diberikan media juga harus 
jelas (ma’lum), tidak boleh berdasarkan
prosentase penjualan. Contohnya, kalau iklan 
ditayangkan di TV/radio, harus berapa kali 
siar/tayang, sekali siar berapa menit, dsb.

3. Manfaat (jasa) haruslah mubah, haramtidak boleh 
media mengiklankan yang haram.



AQAD 

WAKALAH 

BIL UJRAH

+ Dalam hal ini produsen bertindak selaku muwakkil

(yang mewakilkan) sedang agen periklanan bertindak 

sebagai wakil.

+ Wajib memenuhi semua syarat dalam akad wakalah bil 

ujrah, seperti :

1. Harus jelas (ma’lum) berapa upah (ujrah) bagi 

wakil, tidak boleh berdasarkan prosentase

penjualan.

2. Materi iklan (al muwakkal fiihi) haruslah sesuatu 

yang mubah.

3. Tidak bolehnya agen iklan mengganti atau 

mengubah materi iklan kecuali ada ijin yang 

eksplisit dari produsen.



KAIDAH UMUM DALAM PERIKLANAN

+Dalam suatu pesan iklan (ar risalah al 

i’laniyyah), terkandung unsur-unsur iklan sbb:

1. Judul iklan (‘unwaan)

2. Teks iklan (nash)

3. Gambar (shuwar)

4. Slogan (syi’aar)

5. Merek dagang (‘alaamat tijaariyah)

6. Latar belakang musik (khalfiyyah 

muusiqiyyah)



1. Judul iklan (‘unwaan)

1. Tidak mengandung ajakan 

mengkonsumsi yang haram, atau 

berperilaku yang bertentangan dengan 

syariah

2. Harus sesuai dengan teks iklan, yang 

kesesuaiannya dapat diuji secara terukur

3. Tidak melebih-lebihkan atau menipu 

atau menyesatkan



2. Teks iklan (nash) 1. Harus sesuai dengan fakta 

barang atau jasa yang diiklankan 

(unsur mishdaqiyah, kredibilitas)

2. Tidak melebih-lebihkan atau 

menipu atau menyesatkan.

3. Tidak menggunakan ungkapan 

yang tidak berakhlaq (atau tidak 

sopan).

+Catatan: 

+ Tidak diwajibkan menyebut 

“kelemahan” produk.



3. Gambar (shuwar)

1. Harus menampilkan gambar yang relevan dengan produk, bukan 

gambar tak-relevan agar tak terjadi penipuan atau penyesatan.

2. Tidak melebih-lebihkan menampilkan dampak atau akibat 

pemakaian produk.

3. Tidak boleh menampilkan aurat.

4. Tidak boleh menampilkan gambar cabul atau porno yang dapat 

merangsang syahwat.

5. Tidak boleh menampilkan gambar suatu fenomena menyerupai 

orang kafir, atau laki-laki menyerupai perempuan atau 

sebaliknya.

6. Harus menampilkan gambar apa adanya, tanpa memodifikasi atau 

mengedit gambar sedemikian rupa sehingga dapat menimbulkan 

tadliis (menutupi cacat) atau taghriir (menampilkan ketidak 

jelasan).



4. Slogan 

(syi’aar)

1. Tidak mendorong berbuat haram atau 

mungkar.

2. Tidak boleh melebih-lebihkan.

3. Tidak boleh mengandung makna baik 

eksplisit maupun implisit yang menjatuhkan 

produk kompetitor (misal dengan kata “lebih 

baik”, “lebih kuat”, dsb).



4. Merek dagang 
(‘alaamat tijaariyah)

1. Tidak mengandung hal yang 
bertentangan dengan aqidah, misalnya 
kata atau gambar “Salib”

2. Tidak menggunakan lafal jallaalah 
(Allah SWT) atau nama-nama Allah 
lainnya atau nama para Nabi SAW 
sebagai merek dagang.

3. Tidak menggunakan kata atau gambar 
binatang atau sesuatu yang najis, 
misal “babi” atau “anjing.”



6. Latar belakang musik 
(khalfiyyah muusiqiyyah)

1. Untuk musik, ada perbedaan pendapat.

2. Sebagian ulama’ mengharamkan, kecuali

hanya hanya membolehkan suara alam 

(seperti suara rintikan hujan, suara ombak, dll).

3. Sebagian ulama’ yang lain membolehkan, 

asalkan memenuhi syarat-syaratnya, seperti: 

tidak mengandung syai’r yang mengajak

maksiyat, menyekutukan Allah, mengabdi

syetan, ada unsur asusila dsb.



SEKIAN WASSALAAMU’ALAIKUM


