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Wawancara  dengan Sekretaris Koperasi Setya Bawana dengan Bapak Bogimin 

Hari/Tanggal: Kamis,  23 November 2017. 

 

Berdasarkan hasil wawancara yang saya lakukan pada tanggal 23 November 

2017 dengan sekretaris Koperasi Setya Bawana yang mana beliau sekaligus selaku 

penjual kerajinan yang ada di Kasongan. Berikut ini adalah hasil wawancara yang 

saya dapatkan: 

Peneliti  : Maaf dengan Bapak siapa? 

Narasumber  : Pak Bogimin 

Peneliti  : Bapak tinggal disini? 

Narasumber  : Iya benar disini, ini Kasongan RT 2 mas. 

Peneliti  : Sudah berapa lama Bapak bergabung dengan Koperasi Setya 

Bawana? 

Narasumber  : Saya bergabung dengan Koperasi sudah sejak tahun 2006 pasca 

gempa, pada tahun 2006 belum berbentuk Koperasi yang mana pada 

saat itu nama Setya Bawana belum memiliki nomor induk dari Dinas 

Perindagkop Kab. Bantul. Kemudian Alm. dari pendiri Setya Bawana 

pernah berpesan untuk memakai uang yang telah dikumpulkan sejak 

2006-2008 untuk dipakai sebagai dana bergulir yang mana akan 

dimanfaatkan oleh para pedagang yang ada di Kasongan. Saya pun 

ditugaskan oleh Alm. pada saat itu untuk merapihkan nama-nama 

personil yang sudah bergabung dengan Setya Bawana. Kemudian 

pada tahun 2008 barulah Setya Bawana mendapat No induk seiring 

berjalannya waktu dan didukung oleh Dinas Perindustrian 

Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Bantul dan berubah nama 

menjadi Koperasi Setya Bawana.  

Peneliti : Bapak sebagai apa di Koperasi Setya Bawana? 

Narasumber : Saya sebagai Sekretaris Koperasi Setya Bawana.  



 
 

 
 

Peneliti : Sudah berapa lama Bapak sebagai Sekretaris Koperasi Setya 

Bawana? 

Narasumber : Alhamdulillah saya sudah menjabat selama 2 Periode yang mana 

tiap periodenya 3 tahun sekali. 

Peneliti : Atas usul siapa pak pengadaan Koperasi tersebut? 

Narasumber : Atas usul masyarakat sekitar dan para tokoh desa Bangunjiwo serta 

didukung oleh Dinas Perindagkop Kabupaten Bantul. Jadi dulu itu 

masyarakat memang sudah punya cita-cita termasuk para tokoh untuk 

membangun Koperasi Setya Bawana.  

Peneliti : Ada berapakah jumlah toko/showroom yang ada dikasongan ini pak? 

Narasumber : Untuk data 1 tahun jumlah toko/showroom yang ada dikasongan 

sampai saat ini sebanyak 535 toko. Akan tetapi jumlah toko yang ada 

sampai sekarang kurang lebih 300 showroom dan sisanya belum 

bergabung dengan Koperasi Setya Bawana. Dan para anggota setuju 

untuk menjadikan UPT sebagai tempat penitipan apabila sewaktu-

waktu ada tamu dari pejabat ataupun non pejabat datang melihat 

untuk membeli barang-barang.  

Peneliti : Mengapa sebagian toko masih ada yang belum ikut bergabung 

dengan Koperasi Setya Bawana? 

Narasumber : Dikarenakan mungkin mereka masih bisa berdiri sendiri tanpa 

memerlukan bantuan dari dana bergulir yang sudah ditetapkan oleh 

koperasi apabila tiap toko sudah menjadi anggota Koperasi Setya 

Bawana.  

Peneliti : Apakah tujuan diadakannya Koperasi ini selain untuk membantu 

dana bergulir bagi anggota koperasi pak? 

Narasumber : Jadi dulu itu sebagai tempat penampungan atau kumpulnya hasil 

kerajinan dari para anggota yang sudah bergabung dengan Koperasi. 

Akan tetapi pada masa awal untuk yang menjaga/piket di Koperasi 

belum mendapatkan upah UMR sehingga adanya penjaga yang kurang 

amanah dalam menjaga amanah atas barang yang dititipkan oleh 

yang sudah diberikan oleh si penitip dari para anggota.  



 
 

 
 

Peneliti : Apakah yang menjadikan latar belakang berdirinya Koperasi Setya 

Bawana ? 

Narasumber : Latar belakang didirikannya Koperasi Setya Bawana adalah atas 

keiinginan masyarakat dan telah didukung oleh Dinas Perindagkop 

dan sepenuhnya didukung oleh Kabupaten Bantul. 

Peneliti : Bagaimana cara untuk ikut bergabung menjadi anggota Koperasi 

Setya Bawana? 

Narasumber : Dulu itu persyaratan hanya sebagai penduduk tetap Kasongan, akan 

tetapi seiring berjalannya waktu kita mengelola pengrajin tidak hanya 

di padukuhan kasongan ini saja akan tetapi sapai ke padukuhan yang 

lain seperti di kelurahan tirtonirmolo kalau disini kan masuknya 

kelurahan bangunjiwo. Akan tetapi para kerajinan yang ada di 

tirtonirmolo itu sebagian besar adalah pendatang dan semuanya rata-

rata mengontrak dan hampir semua kerajinan yang ada ditirtonirmolo 

mengambil barang di bangunjiwo dalam bentuk setengah jadi atau 

mereka melakukan finishing sendiri.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Wawancara dengan Penjual di Bangunjiwo Kasongan bersama Ibu Dumi 

Hari/Tanggal: Minggu, 26 November 2017 

 

Berdasarkan hasil wawancara yang saya lakukan pada tanggal 26 November 

2017 dengan Penjual Toko Dwiyanto Keramik yang mana beliau sebagai karyawan 

penjaga toko di Kasongan. Berikut ini adalah hasil wawancara yang saya dapatkan: 

Peneliti : Maaf bu dengan ibu siapa? 

Narasumber : Nama saya ibu Dumi. 

Peneliti : Ibu Dumi tinggal dimana? 

Nrasumber : Saya tinggal di kembang. 

Peneliti : Sudah berapa lama ibu dumi menjaga toko ini? 

Narasumber : Saya menjadi karyawan  disini sudah cukup lama sekitar 20 tahun.  

Peneliti : Apakah toko ini sudah bergabung dengan Koperasi Setya Bawana? 

Narasumber : Iya toko ini sudah bergabung menjadi anggota. 

Peneliti : Produk apa saja yang dibuat di toko ini bu? 

Narasumber : Toko ini membuat asesoris, souvenir, vas bunga, pajangan, guci dll. 

Peneliti : Kisaran berapakah harga yang diproduksi bu? 

Narasumber : Harga kisaran mulai dari 2000 sampai 800.000  

Peneliti : Apakah di toko  ini menerima jual beli pesanan? 

Narasumber : Kalau ditoko sini menyediakan accessories, souvenir, pajangan 

rumah, vas bunga, guci dan lain lain. Ada juga yang melakukan 

pesanan seperti guci itu juga ada yang memesan setengah jadi karena 

untuk dijual lagi. Untuk barang pesanan kita menunggu pesanan dari 

pembeli sesuai kesepakatan pembeli dan penjual, semisal toko bisa 

membuatkan ya kita akan buatkan dan untuk pembayaran kita 

meminta dp diawal.  



 
 

 
 

Peneliti : Apabila ada pembeli yang melakukan jual beli pesanan, 

Bagaimanakah ketentuan dalam pembayarannya? 

Narasumber : Harus Dp dulu kalo mau pesan mas. 

Peneliti : Bagaianakah menanggapi wanprestasi dalam sebuah akad? 

Apakah pernah menerima pesanan yang salah dalam membuatkan 

pesanannya? 

Narasumber : Harus bertanggung jawab mas kalo semisal ada yang tidak sesuai 

pesanan, dengan membuatkan ulang pesanannya mas. Waktu itu 

saya pernah menerima pesanan berupa souvenir dalam jumlah 

banyak, tapi waktu itu pernah salah dalam pembuatan. Salah 

pembuatan satu nama saja kan mau tidak mau harus membuatkan 

ulang mas. 

Peneliti : Oh jadi salah dalam melakukan pembuatan ciri-ciri dari barang itu 

ya bu? 

Narasumber : Iya mas, ya mau gak mau kita harus buat kan ulang mas.  

Peneliti : Baik mungkin cukup sekian wawancaranya. Terima kasih atas 

waktunya ya bu. 

Narasumber : Baik mas sama sama.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Wawancara dengan Penjual di Bangunjiwo Kasongan bersama Mbak Neni 

Hari/Tanggal: Minggu, 26 November 2017 

 

Berdasarkan hasil wawancara yang saya lakukan pada tanggal 26 November 

2017 dengan Penjual di  Toko Divario Living yang mana beliau sebagai karyawan 

penjaga toko di Kasongan. Berikut ini adalah hasil wawancara yang saya dapatkan: 

Peneliti  : Maaf dengan mbak siapa? 

Narasumber : Nama saya Neni. 

Peneliti  : Tinggal dimana mbak? 

Narasumber : Digamping mas. 

Peneliti  : Produk apa saja yang dibuat ditoko ini mbak? 

Narasumber : Disini memproduksi pajangan rumah dari seng, kayu, barang yang 

dihasilkan ada lemari, meja, kursi, lampu hias, barang barang classic. 

Peneliti  : Maaf mbak, disini apakah pernah menerima jual beli pesanan dari 

pembeli? 

Narasumber : Iya mas pernah, ini barang yang sudah di packing ya barang 

pesanan mas. Barang yang dipesan ini berupa lemari kecil mas yang 

nantinya akan dikirim ke Italy, waktu itu si pembeli datang untuk 

memesan dan minta di packing. Kalo semisal ada yang sudah deal 

mau beli, bos saya akan datang kesini dan melayani pembelinya mas 

ya dicatat dulu apapun pesanannya. Apalagi kalo ada yang mau 

memesan barang dalam jumlah banyak. Jadi benar benar ngomong 

langsung sama bos saya. Saya saja sampai bingung mas barang 

dishowroom sekarng ini hampir habis diborong. 

Peneliti  : Alhamdulillah mbak kalau laku terjual, untuk sistem pembayarannya 

ditoko ini seperti apa mbak semisal ada yang mau pesan barang? 

Narasumber : Ditoko ini, apapun jenis pesananya harus DP dulu mas minimal 

setengahnya atau 50%. Karena untuk menghindari penipuan mas.  



 
 

 
 

Peneliti : Bagaimana cara pengiriman barang apabila barang pesanan sudah 

selesai? 

Narasumber : Kalo semisal barang mau diambil kita belum packing barangnya 

mas, biar orang yang mau beli liat barangnya dulu. Kalo udah sesuai 

sama pesanan baru kita packing kan mas. Tapi kalo memang pembeli 

minta dikirimkan barangnya kita langsung packing dan kirimkan mas. 

Kalo semisal barangnya nggak sesuai kita pasti tanggung jawab kok 

mas.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Wawancara dengan Penjual di Bangunjiwo Kasongan bersama Bapak Rubianto 

 Hari/Tanggal: Minggu, 26 November 2017 

 

Berdasarkan hasil wawancara yang saya lakukan pada tanggal 26 November 

2017 dengan Penjual di  Toko Blessing Stone yang mana beliau sebagai Pemilik toko 

di Kasongan. Berikut ini adalah hasil wawancara yang peneliti dapatkan sebagai 

berikut: 

Peneliti : Maaf pak, dengan Bapak siapa? 

Narasumber : Bapak Rubianto. 

Peneliti : Sudah berapa lama bapak membuka toko ini? 

Narasumber : Sudah ada 10 tahunan mas. 

Peneliti : Menjual produk apa saja di toko ini? 

Narasumber : Disini menjual baru ukir, roaster, relief, ornamen, lampion, batu 

tempel. 

Peneliti : Untuk harga tiap barang kisaran berapa pak? 

Narasumber : Harga mulai 10 ribuan sampai yang paling besar 500 ribuan mas. 

Peneliti : Apakah di toko ini pernah menerima pesanan barang pak? Atau 

membawa gambar sendiri dalam pemesanan ukiran? 

Narasumber : Pernah mas, rata rata pemesan kalo memang mau melakukan 

pesanan sesuai keinginan kita suruh untuk membawa model 

gambarnya mas. Biar tinggal kita bikinkan sesuai pesanan mas. 

Peneliti : Bagaimanakan sistem pembayaran yang ada di toko ini apabila ada 

pesanan? 

Narasumber : Kalau ada yang pesan biasanya kita minta dp dulu mas biar sama 

sama enak tapi pernah juga mas kita bayarnya nanti asal borongan 

mas yang penting pake sistem kepercayaan aja mas. 

Peneliti : Bagaimana cara penyelesaiian apabila ada wanprestasi? 



 
 

 
 

Narasumber : Kalo disini pakenya sistem kekeluargaan mas, semisal pembeli gak 

senang atau gak sesuai ya duit balikin mas ya biasanya kaya gitu 

cuma orang orang tertentu mas. Ya paling dalam waktu lima tahun 

sampe sepuluh tahun ya cuma satu oranglah mas. Tapi jarang kok mas 

orang orang ribet seperti itu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Wawancara dengan penjual di Bangunjiwo Kasongan bersama Mbak Cucu 

Hari/Tanggal: Minggu, 26 November 2017 

 

Berdasarkan hasil wawancara yang saya lakukan pada tanggal 26 November 

2017 dengan karyawan Toko Yanto Pottery yang ada di Kasongan. Berikut ini adalah 

hasil wawancara yang saya dapatkan: 

Peneliti : Dengan mbak siapa? 

Narasumber : Mbak Cucu. 

Peneliti : Mbak tinggal dimana? 

Narasumber : Saya tinggal di XT square. 

Peneliti : Mbak cucu tau informasi tentang Koperasi Setya Bawana? Sudah 

menjadi anggota? 

Narasumber : Tidak tahu, Belum. 

Peneliti : Apakah mbak cucu pernah menerima pembeli yang melakukan 

pesanan barang? 

Narasumber : Iya saya pernah menerima pembeli yang memesan barang berupa 

guci untuk dikirim ke luar negeri dalam jumlah banyak. 

Peneliti : Lalu bagaimana dalam menerima pembayarannya?  

Narasumber : Kalo pembayaran kita selalu mengutamakan untuk meminta di dp 

50% dulu mas. 

Peneliti : Apakah toko ini pernah meneria pesanan wanprestasi? 

Narasumber : Iya mas semenjak kejadian pemesanan guci  dalam jumlah banyak itu 

kami jadi trauma mas. Soalnya pembelinya waktu memesan barang 

melalui telfon dan memberikan dp via transfer. Tapi setelah barang 

sudah jadi malah tidak ada konfirmasi dari si pembeli. Sejak kejadian 

itu kita tetap menerima pesanan tapi dengan catatan harus datang 

ketoko dan meminta alamat lengkap si pembeli. 



 
 

 
 

Peneliti : Kira-kira alasan tidak memberikan konfirmasi kenapa ya mbak? 

Narasumber : Saya juga tidak tahu mas, mungkin modalnya kurang mas. 

Peneliti : Yausudah terma kasih ya mbak atas waktu dan informasinya. 

Narasumber : Sama-sama mas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Wawancara dengan penjual di Bangunjiwo Kasongan bersama Bapak Wahyudi 

Hari/Tanggal: Minggu, 26 November 2017 

 

Berdasarkan hasil wawancara yang saya lakukan pada tanggal 26 November 

2017 dengan pembeli di Toko Blessing Stone yang ada di Kasongan. Berikut ini 

adalah hasil wawancara yang saya dapatkan: 

Peneliti : Maaf dengan bapak siapa? 

Narasumber : Nama saya Bapak Wahyudi 

Peneliti : Bapak tinggal dimana? 

Narasumber : Saya tinggal dekat sini mas, Kidul Kasongan. Saya dengan pak 

Rubianto sudah langganan mas. 

Peneliti : Produk apa yang bapak pesan di toko ini pak? 

Narasumber : Ini mas saya kan sedang bangun rumah jadi saya membutuhkan batu 

temple untuk hiasan rumah saya. 

Peneliti : Bagaimana sistem pembayaran yang bapak lakukan pada pesanan 

saat ini? 

Narasumber : Untuk pembayaran saya belum kasih uang mas. Soalnya sekarang 

saya lupa bawa uang untuk bayarannya mas, tapi kata pak Rubianto 

bayar nanti saja tidak apa-apa 

Peneliti : Terima kasih pak atas waktunya. 

Narasumber : Iya mas sama-sama. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Wawancara dengan penjual di Bangunjiwo Kasongan bersama Bapak Paiman 

Hari/Tanggal: Minggu, 26 November 2017 

 

Berdasarkan hasil wawancara yang saya lakukan pada tanggal 26 November 

2017 dengan Pembeli di Toko Dwiyanto Keramik yang ada di Kasongan. Berikut ini 

adalah hasil wawancara yang saya dapatkan: 

Peneliti : Maaf dengan bapak siapa? 

Narasumber : Bapak Paiman. 

Peneliti : Bapak tinggal Dimana? 

Narasumber : Saya tinggal di Bugisan mas. 

Peneliti : Ada keperluan apa bapak di toko ini? 

Narasumber : Ini mas saya mau ambil pesanan saya mas. 

Peneliti : Produk apa yang bapak pesan di toko ini? 

Narasumber : Saya pesan guci seminggu yang lalu mas. 

Peneliti : Bagaimana pembayaraan pesanannya disini pak? 

Narasumber : Saya sudah bayar cash kok mas dengan bu Dumi.  

Peneliti : Terima kasih pak Paiman atas waktunya. 

Narasumber : Sama sama mas, semoga sukses skripsinya. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Wawancara dengan penjual di Bangunjiwo Kasongan bersama Ibu Ninis 

Hari/Tanggal: Minggu, 26 November 2017 

 

Berdasarkan hasil wawancara yang saya lakukan pada tanggal 26 November 

2017 dengan pembeli di Toko Dwiyanto Keramik yang ada di Kasongan. Berikut ini 

adalah hasil wawancara yang saya dapatkan: 

Peneliti : Maaf dengan ibu siapa? 

Narasumber : Saya dengan ibu Ninis mas. 

Peneliti : Ibu Ninis tinggal dimana? 

Narasumber : Saya tinggal di Sewon Bantul. 

Peneliti :  Ada keperluan apa bu kalo boleh tahu datang ke toko ini? 

Narasumber : Ini mas saya mau memesan gantungan kunci mas buat acara nikahan 

anak saya, kaya souvenir gitulah mas.  

Peneliti : Untuk pembuatan pesanan seperti souvenir itu membutuhkan waktu 

berapa lama bu? 

Narasumber : Karena saya pesan banyak jadi waktunya agak lama mas, ya paling  

pembuatan tidak sampai satu bulan tadi bu Dumi bilang sama saya.  

Peneliti : Untuk sistem pembayarannya disini seperti apa bu? Diawal, tengah, 

atau akhir? 

Narasumber : Kalo disini pembayarannya karena saya sudah kenal dibayar setelah 

barang jadi gak apa-apa mas. 

Penelitian : Baik, terima kasih banyak bu atas waktunya. 

Narasumber : Iya mas sama sama.  

 

 

 



 
 

 
 

 

(Gerbang Pintu Masuk) 

Gambar diambil pada tanggal 07 Desember 2017 

 

(Gerbang Pintu Keluar) 

Gambar diambil pada tanggal 07 Desember 2017 

 



 
 

 
 

 

(Koperasi Setya Bawana) 

Gambar diambil pada tanggal 07 Desember 2017 

 

(Koperasi Setya Bawana) 

Gambar diambil pada tanggal 07 Desember 2017 



 
 

 
 

 

(Wawancara dengan Sekretaris Setya Bawana Bapak Bogimin) 

Gambar diambil pada tanggal 07 Desember 2017 

 

(Toko Dwiyanto Keramik) 

Gambar diambil pada tanggal 07 Desember 2017 



 
 

 
 

 

  (Wawancara Bersama Ibu Dumi Penjual di Toko Dwiyanto Keramik) 

Gambar diambil pada tanggal 07 Desember 2017 

 

(Toko Yanto Pottery) 

Gambar diambil pada tanggal 07 Desember 2017 



 
 

 
 

 

(Wawancara Bersama Mbak Cucu Penjual di Toko Yanto Pottery) 

Gambar diambil pada tanggal 07 Desember 2017 

 

(Toko Divario Living) 

Gambar diambil pada tanggal 07 Desember 2017 



 
 

 
 

 

(Wawancara Bersama Mbak Neni Penjual di Toko Divario Living) 

Gambar diambil pada tanggal 07 Desember 2017 

 

(Toko Blessing Stone) 

Gambar diambil pada tanggal 07 Desember 2017 



 
 

 
 

 

(Wawancara Bersama Bapak Rubianto) 

Gambar diambil pada tanggal 07 Desember 2017 
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FATWA  
DEWAN SYARI’AH NASIONAL 

NO: 06/DSN-MUI/IV/2000 

Tentang 

JUAL BELI ISTISHNA' 

 ِبسِم اِهللا الرحمِن الرِحيِم
 
Dewan Syari’ah Nasional, setelah 

Menimbang : a. bahwa kebutuhan masyarakat untuk memperoleh sesuatu, sering 
memerlukan pihak lain untuk membuatkannya, dan hal seperti itu 
dapat dilakukan melalui jual beli istishna’ ( االستـصناع), yaitu akad 

jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu 
dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara 
pemesan (pembeli, mustashni’) dan penjual (pembuat, shani’); 

  b. bahwa transaksi istishna’ pada saat ini telah dipraktekkan oleh 
lembaga keuangan syari’ah. 

  c. bahwa agar praktek tersebut sesuai dengan syari’ah Islam, DSN 
memandang perlu menetapkan fatwa tentang istishna’ untuk 
menjadi pedoman. 

Mengingat : 1. Hadis Nabi riwayat Tirmizi: 

اَلصلْح جاِئز بين الْمسِلِمني ِإالَّ صلْحا حرم حالَالً أَو أَحلَّ حرامـا            
 والْمسِلمونَ علَى شروِطِهم ِإالَّ شرطًا حرم حالَالً أَو أَحلَّ حرامـا          

  .)رواه الترمذي عن عمرو بن عوف(
   “Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali 

perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan 
yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat 
mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau 
menghalalkan yang haram” (HR. Tirmizi dari ‘Amr bin ‘Auf). 

  2. Hadis Nabi: 

ارالَِضرو رررواه ابن ماجه والدارقطين وغريمها عن أيب سعيد اخلدري ( الَض(  
   “Tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun orang lain” 

(HR, Ibnu Majah, Daraquthni, dan yang lain dari Abu Sa’id al-
Khudri). 

  3. Kaidah fiqh: 
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 .ايدلَّ دِليلٌ علَى تحِريِمهِإالَّ أَنْ اِْإلباحةُ  الْمعامالَِتَألصلُ ِفى اَ

   “Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan 
kecuali ada dalil yang mengharamkannya.” 

  4. Menurut mazhab Hanafi, istishna’ hukumnya boleh (jawaz) 
karena hal itu telah dilakukan oleh masyarakat muslim sejak masa 
awal tanpa ada pihak (ulama) yang mengingkarinya. 

Memperhatikan :  Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syari’ah Nasional pada hari 
Selasa, tanggal 29 Dzulhijjah 1420 H./4 April 2000. 

MEMUTUSKAN  

Menetapkan : FATWA TENTANG JUAL BELI ISTISHNA’ 

Pertama : Ketentuan tentang Pembayaran: 

1. Alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa 
uang, barang, atau manfaat. 

2. Pembayaran dilakukan sesuai dengan kesepakatan. 

3. Pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan hutang. 

Kedua : Ketentuan tentang Barang: 

1. Harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai hutang. 

2. Harus dapat dijelaskan spesifikasinya. 

3. Penyerahannya dilakukan kemudian. 

4. Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan 
berdasarkan kesepakatan. 

5. Pembeli (mustashni’) tidak boleh menjual barang sebelum 
menerimanya. 

6. Tidak boleh menukar barang, kecuali dengan barang sejenis 
sesuai kesepakatan. 

7. Dalam hal terdapat cacat atau barang tidak sesuai dengan 
kesepakatan, pemesan memiliki hak khiyar (hak memilih) untuk 
melanjutkan atau membatalkan akad. 

Ketiga : Ketentuan Lain: 

1. Dalam hal pesanan sudah dikerjakan sesuai dengan kesepakatan, 
hukumnya mengikat. 

2. Semua ketentuan dalam jual beli salam yang tidak disebutkan di 
atas berlaku pula pada jual beli istishna’. 

3. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika 
terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka 
penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari’ah 
setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah. 
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 Ditetapkan di : Jakarta 

  Tanggal : 29 Dzulhijjah 1420 H. 
    4   April         2000 M 

 
 

DEWAN SYARI’AH NASIONAL 
MAJELIS ULAMA INDONESIA 

 

Ketua, Sekretaris, 

 

 
Prof. KH. Ali Yafie  Drs. H.A. Nazri Adlani  
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