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TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI 

FOLLOWERS INSTAGRAM  

 

Abstrak 

Jual beli merupakan salah satu bentuk usaha yang dihalalkan oleh Allah. Namun 

pelaksanaannya harus memenuhi aturan-aturan hukum yang nantinya akan 

berakibat sah atau tidaknya jual beli tersebut. Sesuatu barang yang di jadikan 

sebagai objek jual beli haruslah mempunyai nilai manfaat, khususnya jual beli 

media online. Islam telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba slah satu 

bentuk jual beli online yang menjamaur di tahun ini. Salah satu yang paling unik 

adalah jual beli akun follower instagram. Jual beli ini adalah menjual akun-akun 

instagram. Akan tetapi, jaul beli tersebut tidak jelas karena akun tersebut ada yang 

aktif dan yang pasif. Ketidakjelasan tersebut menimbukan banyak prespektif dari 

mana asal akun-akun tersebut. Permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini: 

pertama bagaimana sistem mekanisme terhadap jual beli follower instagram, kedua 

bagaimana sistem akad terhadap praktik jual beli follower instagram. 

Permasalahan yang dikaji oleh peneliti ini sering terjadi di kalangan masyarkat 

millennial. Tujuan dari penelitian ini untuk di jadikan sebagai karya ilmiah bagi 

masyarakat akademik dan bisa menjadi bahan evaluasi untuk pengguna instagram. 

Harapaanya jual beli followers instagram tidak dilakukan lagi agar tidak 

menimbulkan hal-hal yang negatif seperti penipuan. Metode yang digunakan ini 

adalah metode kualitatif, yaitu jenis penelitian lapangan yang berdasarkan sebuah 

wawancara dengan pengguna instagram dan penjual followers instagram. Metode 

yang digunakan dalam mengumpulkan sebuah data yaitu dengan observasi, 

dokumentasi dan rekaman. Hasil penelitian yang di lakukan oleh peneliti ini 

dengan berdasarkan menggunakan metode-metode diatas bahwa dalam mekanisme 

transaksi jual beli followers, pembeli harus menghubungi penjual followers jika 

sudah terjadi adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli, pembeli akan 

mengirim sejumlah uang melalui transfer via atm. Sistem akad yang digunakan 

adalah akad salam, dimana penjual menerima tanggungan dari si pembeli. 

 

Kata kunci: jual beli, follower instagram, hukum islam 

 

Abstract 

Buying and selling is a form of business that is practiced by Allah. However, the 

implementation must comply with legal rules which will later result in legal or not. 

Something that is made as an object of sale and purchase must have value benefits, 

especially buying and selling online media. Islam has justified buying and selling 

and prohibiting usury is one form of online buying and selling that has flourished 

this year. One of the most unique is buying and selling Instagram follower 

accounts. This buying and selling is selling Instagram accounts. However, the 

purchase value is not clear because the account is active and pasive. This lack of 

clarity raises many perspectives on where these accounts come from. The problems 

contained in this study: first how is the system mechanism for buying and selling 

Instagram followers, second how is the law of Islamic view of the practice of 

buying and selling Instagram followers. The problems studied by this researcher 

often occur in the millennial community. The purpose of this research is to be used 
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as a scientific work for the academic community and can be used as an evaluation 

material for Instagram users. How to buy and sell Instagram followers is no longer 

done so as not to cause negative things like fraud. The method used is a qualitative 

method, namely the type of field research based on an interview with Instagram 

users and the seller of Instagram followers. The method used in collecting data is 

by observation, documentation and recording. 

 

Keywords: buying and selling, instagram followers, in islamic law 

 

1. PENDAHULUAN 

Mahluk sosial memerlukan adanya manusia-manusia lain yang bersama-sama 

hidup di dalam masyarakat. Dalam lingkungan masyarakat, manusia selalu 

berhubungan satu sama lainnya, di sadari atau tidak untuk menyukupi kebutuhan 

hidup di dalam masyarakat. Pergaulan hidup yang ada di dalam masyarakat yang 

berdasarkan tingkah laku serta perbuatan yang berhubungan satu sama lain disebut 

dengan muamalat.  

Hukum Islam memberikan kelonggran terhadap aturan-aturan guna memberi 

kesempatan perkembangan-perkembangan hidup manusia yang mempunyai sifat 

bidang ini untuk kemudian hari. Satu hal yang harus di ingat dalam hukum 

muamalat meskipun langsung menyangkut dalam pergaulan atau pebuatan yang 

bersifat duniawi, nilai agama tidak boleh di pisahkan. Dalam  hal  hukum  halal 

dan haram sebaiknya selalu diperhatikan. Misalnya, akad jual beli adalah 

muamalah yang halal.  Akad piutang dengan riba adalah muamalah yang haram 

dan sebagainya. Adapun, akad-akad yang masih mengandung hukum haram atau 

halal seperti jual beli yang mengandung unsur gharar atau penipuan dan jual beli 

yang di larang oleh Allah (Basyir, 2000). 

`Di zaman Rasullulah banyak yang menjadi pedagang salah satunya adalah 

istrinya Khadijah. Jual beli yang syariah adalah jual beli yang sesuai dengan ajaran 

islam menurut Al-Qur’an dan Al-Hadist yang harus di patuhi oleh para pedagang 

dan pembeli. Bisnis atau berdagang yang pernah disampaikan Rasullulah seperti 

yang beliau katakan di dalam hadist dari 9 sampai 10 pintu rezeki adalah berniaga 

atau disebut dengan bisnis (Fitria, 2017). 

Jual beli berasal dari kata Al-Ba’I adalah menjual, mengganti, atau menukar 

(dengan satu barang ke yang lain) dalam bahasa arab al-ba’I adalah makna lawan 

yaitu asy-syira (beli). Dengan demikian, maka  kata al-ba’I adalah jual dan beli 

sekaligus. 
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Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari 17.504 

pulau dengan jumlah total penduduk 260 juta jiwa. Kelompok etnis di Indonesia 

memiliki ratusan ragam suku dan budaya. Meskipun demikian, Indonesia adalah 

negara yang penduduknya sudah menggunakan perangkat mobile, seperti 

smartphone atau tablet untuk mengakses media sosial, dengan presentasi 45%. 

Berdasarkan aplikasi banyak di unduh, perusaahn media sosial di bawah Mark 

Zuckerberg mendominasi tiga teratas. Sebanyak 41% pengguna media sosial 

Indonesia mengaku sering menggunakan Facebook, 40% sering menggunakan 

WhatsApp, dan 38% mengaku sering mengakses Instagram. Ketiga jenis aplikasi 

tersebut selalu menjadi incaran warga internet di dalam kebosanan dan menjadikan 

ketiga aplikasi tersebut untuk mempererat silahrurahmi. 

Jual beli online adalah jual beli yang menggunakan sistem online melalui 

sosial media ataupun marketplace. Jual beli online tidak harus mempertemukan 

antara penjual dan pembeli dan barang masih proses dalam penangguhan. Jual beli 

online dapat menjual barang dan jasa, seperti saat ini banyak kalangan remaja 

ataupu dewasa yang menyukai dunia sosial media. Dunia sosial media ini ialah 

Instagram.Instagram adalah aplikasi yang mengunggah berbagai foto vidio digital 

dan dapat menayangkan siaran langsung dan mengunggah di sosial media yang 

kita miliki.Saat ini instagram aplikasi yang tumbuh pesat yang telah mengekor 

facebook.Baru-baru ini masyarakat menggandrungi aplikasi instagram selain kita 

dapat mengunggah foto video kita dapat melakukan aktivitas kita melalu 

instagram.Instagram sangat berpengaruh dalam faktor perekonomian, politik, 

dakwah, berita actual, hingga perdagangan. 

Di abad 20 siapa yang tidak menahu aplikasi Instagram yang dimana, 

Instagram ini memiliki pundi-pundi yang dapat menghasilkan uang contoh dari 

seseorang mempromosikan online shop yang seseorang tersebut dinamakan 

selebgram. Selebgram ini mendapatkan untung yang cukup lumayan dari followers 

instagram mereka, dengan adanya followers yang cukup banyak mereka 

menawarkan untuk membantu  mempromosikan dagangannya dengan syarat harus 

mengirimkan uang untuk promosi online shop tersebut. Walaupun  yang 

mempunyai followers banyak golongan tertentu biasanya di dominasi orang 

terkenal dengan karya-karyanya dan kepopuleritasnya. Sejak melejitnya aplikasi 

Instagram orang berlomba-lomba dalam menaikkan followers, sebab banyak anak 
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muda yang ingin menjadikkan followers mereka  untuk kepopuleran. Tidak 

kalangan anak muda saja yang ingin popular, online shop pun juga ingin 

mempopulerkan dagangannya tersebut agar para penikmat instagram juga ingi 

membeli produknya. Maka dari itu, ada peluang untuk menjadikan ladang bisnis 

bagi penjual followers. Dalam hal ini jual beli followers termasuk dalam akad as-

salam. Sebab, barangnya masih dalam penangguhan.  

Saat ini jual beli online telah menyediakan jasa penambah followers. Jasa 

followers banyak di cari oleh orang-orang hingga olshop yang berada di aplikasi 

Instagram. Tata cara pembelian olshop ini sama dengan tata cara pembelian olshop 

lainnya tidak harus untuk bertemu si penjual cukup dengan pembayaran dahulu 

setelah pembayaran selesai maka proses pembelian akan di proses oleh si penjual. 

Tidak memakan waktu untuk pembelian followers ini asal sudah mengirimkan 

uang maka penjual akan memproses jumlah followers yang akan di tambahkan. 

Bagaiman jika followers itu adalah penggunanya adalah akun  robot atau akun 

yang tidak aktif di Instagram. 

Transaksi jual beli online memang rentan terhadap penipuan karena 

mekanisme transaksi pembayaran terlebih dahulu, maka yang di pesan akan 

dikirim. Dalam hal ini penjual tidak adanya keterbukaan dalam melakukan jual beli 

followers di mana unsur ini mengandung gharar (penipuan). Hal tersebut juga 

terjadi di Sukoharjo, ada seorang penjual followers Instagram yang melakukan 

penjualan secara tidak terbuka, padahal dalam jual beli harusnya terbuka dan 

transparan agar tidak menimbulkan  kecurigaan dan hal-hal yang tidak diinginkan.. 

 

2. METODE  

Dari penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan 

pendekatan Induktif, karena penelitian ini bermaksud untuk melihat fenomena 

yang terjadi di tengah masyarakat millenial dan di paparkan sesuai fakta yang jelas 

yang telah dengan teori yang ada. Selain itu, juga di lakukan observasi, 

wawancara, dan dokumentasi. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian 

lapangan (field research) merupakan metode secara khussus dan realitas suatu 

fenomena yang terjadi di ruang lingkup muamalat masyarakat yang terjadi praktek 

jual beli follower (Kartini, 1996). 
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3. HASIL DAN PEMBAHASAN  

3.1  Hasil  

Jual beli secara etimologis adalah menukar harta dengan harta, menurut fiqh jual 

beli  biasa disebut dengan  istilah al-ba’i  yang berarti menjual, mengganti dan 

menukar sesuatu dengan sesuatu dengan yang lain. Dalam arti lain al-ba’i adalah 

menjual sekaligus membeli. Secara terminologis jual beli adalah transaksi 

penukaran selain dengan fasilitas dan kenikmatan. Sengaja di beri pengecualian 

Dalam arti lain jual beli merupakan transaksi tukar menukar harta yang dilakukan 

secara sukarela atau proses mengalihkan hak kepemilikan kepada orang lain 

dengan ada kompensasi tertentu dengan koredor syariah. Menurut Imam Abu 

Hanifah jual beli secara definisi adalah tukar menukar harta benda atau sesuatu 

yang diinginkan dengan sesuatu yang sepadan melalui cara tertentu yang 

bermanfaat. Rukun jual beli meliputi pelaku, objek jual beli, dan kesepakatan.  

Dalil hukum islam telah di jelaskan pada firman Allah swt: 

                             

                        

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta 

sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan 

yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah 

kamu membunuh dirimu. 

3.2  Pembahasan 

Berdasarkan dari penelitian keberadaan penjual follower yang sangat mudah di 

temukan, karena begitu antusias bagi anak muda, remaja, dan para penjual online. 

Apalagi, setelah adanya pemilu banyak para caleg berkampanye di Instagram dan 

mem-populerkan diri. Penjual sendiri memperkenalkan produknya melalui akun 

instagram yang sudah terkenal. Penjual memiliki booth untuk memasarkan 

penjualan follower di booth yang telah otomatis kepromosi di akun-akun 

instagram. Maksudnya di mana booth yang di miliki oleh penjual ini telah 

melakukan kontribusi seperti memberikan like, comentar, dan viewer. Jika ada 

pembeli, penjual akan memberikan jasa pelayan penambahan follower dan untuk 

pembayaran lewat ATM atau pembayaran lewat pulsa. Selain itu, penjual juga 
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melakukan cash of delivery (COD). Biasanya tidak memakan waktu lama untuk 

penambahan followers hanya beberapa jam, maka penjual akan memberitahu.   

 Jual beli followers instagram menambah akun follower instagram 

menggunakan akad salam, dimana penjual menerima tanggungan dari si pembeli 

dari bab  dua dijelaskan yaitu adanya orang melakukan transaksi oleh penjual 

followers dan pembeli followers, pembayaran dilakukan ditempat dalam hal ini 

pembayaran melalui transfer sehingga menjadi tanggungan oleh penjual, dan 

setelah sepakat antara penjual dan pembeli melakukan kesepakaan untuk 

melakukan transaksi jual beli followers.  Dan dalam hukum pandangan islam jual 

beli followers di Sukoharjo menurut prinsip muamalat kurang sah sebab penjual 

tidak adanya keterbukaan terhadap pembeli.  

 

4. PENUTUP 

4.1 Kesimpulan 

Kesimpulan yang di ambil, pertama bahwa mekanisme jual beli follower instagram 

bermula dari kesenangan dan kebutuhan millenial. Hal pertama jika pembeli 

berminat membeli follower menghubungi penyedia jasa followers instagram, dan 

penjual akan merespon sesuai kebutuhan followers yang telah di dealkan. Kedua, 

dalam hukum pandangan islam menyatakan bahwa jual beli follower instagram 

termasuk jual beli salam karena penjual dan pembeli melakukan transaksi di satu 

tempat dan menjadi tanggungan oleh penjual followers  karena barang masih 

dalam proses penangguhan. Oleh karena itu, pembeli harus melakukan transfer 

uang terlebih dahulu agar pesanan dapat diproses. Jual beli followers instagram 

dalam hukum pandangan islam kurang sah sebab para penjual followers di 

sukoharjo kurang terbuka mengenai akun pasif dan akun aktif. 

4.2 Saran 

Bagi penjual pahami terlebih dahulu, pelajari, dan pahmi peraturan yang di 

ciptakan oleh pihak instagram sehingga tidak menimbulkan pelanggaran yang 

dapat merugikan pembeli. Selai itu, berbuatlah jujur kepada pembeli. Jangan 

mementingkan keuntungan sesama. 

Bagi pengguna instagram beri kesan foto maupun video terkesan astetic 

maupun instagramable, sehingga pengikutmu menyukai postingan yang sudah 

kalian upload tanpa melakukan kecurangan. Bagi pembeli pilihlah penjual akun 
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follower yang terpercaya dan berkualitas, membaca testimoni perlu supaya tidak 

dirugikan oleh pihak penjual. 

Bagi pemerintah perkuatkanlah undang-undang mengenai hukum transaksi 

elektronik, sebab teknologi zaman sekarang semakin canggih untuk menghalalkan 

segala cara yang di lakukan. 
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