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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Transaksi jual beli merupakan salah satu aktifitas yang sudah berlangsung 

cukup lama dalam masyarakat. Namun demikian, tidak ada catatan yang pasti 

kapan awal mulanya aktivitas bisnis secara formal. Ketentuan yang jelas ada 

dalam masyarakat adalah jual beli telah mengalami perkembangan dari pola 

tradisional sampai pada pola modern. Dahulu, masyarakat melakukan aktivitas 

jual beli dalam bentuk tukar menukar barang dengan barang lain. Misalnya, padi 

ditukar dengan jagung, atau ditukar dengan garam, bawang dan lain-lain. Di 

daerah-daerah suku terasing atau pedalaman, praktek aktivitas bisnis seperti ini 

masih berlaku.
1
  

Transaksi jual beli merupakan bagian dari kegiatan yang sudah biasa 

dilakukan manusia untuk memutar roda perekonomiannya sehari-hari, khususnya 

untuk kelompok maupun individu. Transaksi jual beli sudah masuk dalam 

kategori mu  malah didalam kategori Islam. Dalam islam, muamalah tidak hanya 

mencakup transaksi jual beli saja, akan tetapi muamalah memiliki makna yang 

luas seperti transaksi sewa menyewa, pinjam meminjam, dan masih ada transaksi 

yang lainnya asalkan tidak bertentangan dengan syariat maupun hukum Islam.

                                                           
1
 Siti Mujiatun,  ual beli dalam perspektif  slam  Salam dan istishn ‟  Universitas 
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Transaksi yang diperbolehkan didalam syariat agama Islam pada praktik jual beli 

mu  m l h yaitu harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada. Prinsip 

mu  m l h dalam Islam mencakup 4 bagian didalam melakukan transaksi jual 

beli yaitu sukarela, adil, tidak bertentangan, dan maslahat.  

Dalam mu  malah ada beberapa ruang lingkup yang saling berkaitan, 

yang salah satunya adalah jual beli. Jual beli adalah suatu perjanjian tukar 

menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara suka rela diantara 

kedua belah pihak.
2
 

Akad jual beli dalam mu  m l h yang diperbolehkan dalam Islam harus 

sesuai dengan ketentuan-ketentuan Al-Qur  n d n h dis. Sudah dijelaskan 

didalam Al-Qur  n b hw s nn   bermu  m l h yang baik adalah dijelaskan 

secara detail dan dicatat dalam melakukan transaksi, karena sistem jual beli telah 

diatur dalam Islam dengan syarat tidak melanggar dan sesuai dengan norma 

hukum Islam.  

Jual beli dengan metode pesanan harus jelas dalam bentuk pembayaran 

maupun harga barang, agar tidak adanya kesalahpahaman antara pembeli dan 

penjual. Biasanya dari pihak penjual memberikan kertas kwitansi atau tanda jadi 

untuk memerikan kepastian, dan pembeli pun harus sudah memberikan kepastian 

serta kesepakatan diawal agar akad berjalan dengan baik dari segi melihat 

barang, model, warna, dll.  
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 stishn   jug  di rtik n seb g i  k d untuk membeli b r ng   ng  k n 

dibuatkan oleh seseorang. Jadi dalam akad istishn ‟ barang yang menjadi objek 

adalah barang-barang buatan atau hasil karya.
3
 Perlu dipahami konsep jual beli 

istishn ‟ yang jelas dan secara komperhensif. Karena hal ini merupakan aktivitas 

sebagaimana semua orang belum terlalu paham tentang jual beli pesanan yang 

sesuai syariat Islam maka perlu adanya penerpan yang sesuai syariah pula. 

Sehingga perumusan jual beli pesanan juga disusun dan diciptakan oleh Dewan 

Syariah Nasional.  

Pada ketetapan Fatwa Dewan Syariah Nasional NO. 06/DSN-

MUI/IV/2000 Majelis Ulama Indonesi  menjel sk n f tw  tent ng ju l beli 

istishn     itu mengen i: 

1. Ketentuan tentang Pembayaran 

2. Ketentuan tentang Barang 

3. Ketentuan Lain  

Melihat penetapan fatwa DSN-MUI diatas, peneliti ingin mengkaji terkait 

penerapan jual beli istishn     ng terd p t p da produk kerajinan di Kasongan. 

Kerajinan Kasongan adalah tempat berkumpulnya pengrajin atau seniman yang 

menghasilkan suatu karya dari masa penjajahan belanda sampai saat ini. setiap 

tahunnya para pengrajin di Kasongan selalu kebanjiran pesanan terutama pada 

                                                           
3
 Imam Mustofa, Fiqih Mu‟amalah Kontemporer,  Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016, hlm. 
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sistem jual beli pesanan mengingat tingginya permintaan pembeli akan inovasi 

terbaru.    

Pusat kerajinan di Kasongan juga merupakan pusat pembuatan kayu 

maupun keramik yang melayani jual beli dengan cara pesanan maupun 

pembelian secara langsung. Proses jual beli dengan cara langsung yang dilakukan 

oleh pusat pengrajin di kasongan yaitu dengan melakukan transaksi langsung 

barang yang dipajang ditoko, sedangkan proses transaksi istishn ‟ dilakukan 

dengan memberikan contoh barang-barang produksi kepada pembeli berupa foto 

bentuk barang jualan dan yang belum terpajang di toko tersebut. 

Pada tahun 1945-1825 aktivitas pembuatan keramik di desa Kasongan 

yang dilakukan oleh mbah Jembuk mulai menunjukkan perkembangan dalam 

variasi bentuk.
4
  

Proses penjualan dengan cara istishn ‟ (Pesanan) di Kasongan tidak 

selamanya berjalan lancar, terkadang terjadi komplain dari pemesan setelah 

barang diterima pembeli, dikarenakan tidak sesuai dengan pesanan pembeli atau 

terjadi kecacatan barang yang dipesan. Maka disini dibutuhkan kebijakan khusus 

dari tiap tempat pengrajin yang ada di Kasongan dalam menyikapi hal tersebut.  

Melihat masalah yang ada dimasyarakat saat ini, penulis ingin 

mengetahui bagaimanakah praktik jual beli istishna yang sempurna di Kasongan 

tentang kerajinan yang ada disana, apakah sudah sesuai dengan yang digariskan 

oleh ketentuan hukum Islam? Untuk lebih lanjut penulis akan menuangkan dalam 

                                                           
4
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sebuah judul skripsi terkait Analisis terhadap Praktik Jual Beli Istishn ‟ pada 

Produk Kerajinan Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional NO. 06/DSN-

MUI/IV/2000 (Studi Kasus di Sentra Kerajinan Kasongan Daerah Istimewa 

Yogyakarta). 

B. Rumusan Masalah 

Untuk mendalami masalah yang terjadi dan menentukan konsep yang 

sesuai dengan praktik dilapangan serta agar dapat menghasilkan suatu kajian 

yang mendalam dan mendetail kiranya perlu adanya pembatasan pokok masalah, 

yaitu:  

1. Bagaimanakah praktik jual beli istishn ‟ pada produk kerajinan studi kasus 

di Kasongan Yogyakarta? 

2. Bagaimana pandangan Fatwa DSN No. 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual 

beli istishn ‟ pada produk kerajinan di Kasongan Yogyakarta? 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian dalam pembahasan topik ini ialah:  

1. Untuk mengetahui praktik jual beli istishn ‟ pada produk kerajinan studi 

kasus di Kasongan Yogyakarta. 

2. Untuk mengetahui pandangan Fatwa DSN No. 06/DSN-MUI/IV/2000 

tentang jual beli istishn ‟ pada produk kerajinan di Kasongan Yogyakarta. 
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D. Kegunaan Penelitian 

1. Secara teoritis  

a. Memberikan wawasan yang luas tentang perkembangan teori dan bukti 

yang empiris mengenai akad istishn ‟. 

b. Menggali permasalahan tentang praktik jual beli istishn ‟, khususnya 

pada pembuatan kerajinan di kasongan, Yogyakarta. 

c. Sebagai pembanding antara teori dengan kenyataan yang terjadi di 

lapangan. 

2. Secara Praktis 

a. Bagi Penulis 

Penelitian ini dilakukan guna mengetahui beragam masalah yang ada 

pada praktik jual beli istishn ‟ yang berada di Kasongan Yogyakarta, 

apakah sudah sesuai dengan syariat ajaran agama Islam atau belum. Serta 

guna menambah wawasan tentang pengetahuan jual beli istishn   yang 

baik. 

b. Bagi Instansi 

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi keilmuan bagi pembeli 

maupun penjual yang ingin melakukan sebuah pesanan berbentuk 

kerajinan untuk mengaplikasikan antara jual beli istishn ‟ dengan hukum 

Islam sesuai dengan prinsip syariah. 
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E. Sistematika Pembahasan 

Ditinjau dari penulisan yang terstruktural, penulis akan menulis 

sistematika yang memudahkan  peneliti dan pembaca dalam memahami skripsi 

ini. Adapun rancangan sistematika yang telah ditulis dalam proposal skripsi ini 

sebagai berikut: 

Pada Bab I terdapat Pendahuluan yang diawali latar belakang masalah 

tentang pentingnya pembahasan ini, selanjutnya diuraikan rumusan masalah 

dan batasan pokok masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dalam 

mengaplikasikan ke masyarakat, sistematika pembahasan isi skripsi, penelitian 

terdahulu yang berisi jurnal dan skripsi serta kerangka teori.  

Bab II berisi Metodologi Penelitian yang menjelaskan secara rinci 

model penelitian yang digunakan serta jenis penelitian, lokasi, populasi dan 

sampel, metode pengumpulan data dan analisis data yang digunakan.  

Pada  Bab III terdapat Hasil dan Pembahasan yang memuat tentang 

gambaran umum kerajinan yang ada di Kasongan yang meliputi sejarah 

kerajinan di Kasongan,  visi dan misi Koperasi Setya Bawana, produk-produk 

yang dihasilkan di Kasongan, praktik akad istishn ‟ di Kasongan dan terakhir 

adalah analisis dari hasil penelitian pada praktik jual beli istishn   di Kasongan 

ditinjau berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional NO. 06/DSN-

MUI/IV/2000.  
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Pada bagian terakhir yaitu Bab IV ini berisi kesimpulan, saran-saran 

atau rekomendasi. Kesipulan menyajikan secara ringkas seluruh penemuan 

penelitin yang ada hubungannya dengan masalah penelitian. Kesimpulan 

diperoleh berdasarkan hasil analisis dan interpretasi data yang telah diuraikan 

pada bab-bab sebelumnya.  

Saran-saran dirumuskan berdasarkan hasil penelitian, berisi uraian 

mengenai langkah-langkah apa yang perlu diambil oleh pihak-pihak terkait 

dengan hasil penelitian yang bersangkutan.
5
   

F. Penelitian Terdahulu 

1. Jurnal ilmiah yang terkait dengan penelitian ini adalah  

a. Jurnal yang ditulis Siswadi dengan judul Jual Beli dalam Prespektif 

Islam. Jurnal ini menjelaskan tentang pengertian jual beli, hukum jual 

beli, rukun dan syarat jual beli. Setelah itu didalam kesimpulan penulis 

membahas jual beli pada dasarnya merupakan akad yang diperbolehkan, 

hal ini berdasarkan atas dalil-dalil yang terdapat dalam al-Qur  n, H dis 

d n  jm   Ul m   

b. Jurnal yang ditulis Siti Mujiatun dengan judul Jual Beli dalam Perspektif 

 slam  Salam dan  stishna‟. Jurnal ini berisikan Pengertian, dasar hukum, 

                                                           
5 S  rif  s  d, Pedeoman Penulisan Skripsi, Yogyakarta: EPI Universitas Muhammadiyah 

Yogyakarta, 2015, hlm. 16. 
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rukun serta syarat-syarat tentang jual beli, jual beli salam, dan jual beli 

istishn ‟. Kesimpulan dari jurnal ini yaitu peneliti hanya ingin 

memberikan penjelasan dalam bentuk jual beli istishn ‟. 

c. Jurnal yang ditulis oleh Shobirin Jual Beli Dalam Pandangan Islam. 

Jurnal ini berisikan mengenai pembahasan tentang arti jual beli, dasar 

hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli dalam Islam, macam-macam 

jual beli dalam Islam, Hak dan kewajiban antara penjual dan pembeli 

serta khiyar dala bisnis Islam.  

d. Jurnal yang ditulis oleh Liana Nurcahaya Yulianti, Neneng Nurhasanah, 

dan N. Eva Fauziah dalam judul Penerapan Fatwa DSN NO. 06/DSN-

MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli Istishna Pada Pelaksanaan Akad Istishna 

Produk KPR Indent IB di Bank Tabungan Negara Syariah Cabang 

Bandung. Jurnal ini berisikan tentang bagaimana akad istishn   pada 

sistem produk KPR Indent dijalankan dengan cara menerapkan serta 

mengacu pada fatwa DSN-MUI tentang jual beli istishn ‟.  

2. Skripsi yang terkait dengan penelitian ini adalah 

a. Skripsi yang ditulis oleh Umiyati mengenai Tinjauan Hukum Islam 

Terhadap Akad Pesan Barang studi kasus di Toko Mebel Mia Jaya Abadi 

Kec. Tahunan Kab. Jepara. Skripsi ini membahas tentang proses akad 

pesanan barang yang dilakukan Toko Mebel Mia Jaya Abadi antara 

kenyataan dilapangan dengan rukun salam yang ada sudah sesuai dengan 

apa yang ada dalam rukun salam. Akan tetapi pada komplainnya yang 
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dilakukan oleh pihak pembeli dengan penjual (Mebel Jaya Abadi) dalam 

pandangan hukum Islam pihak pembeli telah melanggar aturan, atau tidak 

sesuai dengan syariat Islam. Karena dengan memotong sebagian dari 

uang yang dipesankan kemudian barang dikembalikan begitu saja tidak 

sesuai dengan hukum Islam yang menyatakan bahwa pembeli boleh 

mengebalikan barang pesanan kalau terjadi kecacatan atau 

ketidaksesuaian dengan barang yang dipesan.  

b. Skripsi yang ditulis oleh S  fi i Hid   t mengen i Implementasi Akad 

 stishna‟ dalam  ual Beli Mebel Tinjauan Ma hab Syafi‟i dan Ma hab 

Hanafi.yang dilakukan di UD Cipta Indah Ponggok Blitar. Skripsi ini 

membahas tentang implementasi akad istishn   dalam jual beli 

pemesanan mebel di UD Cipta Indah ini sesuai dengan kajian teori akad 

istishn ‟, yaitu ketentuan barang yang dipesan jelas bentuk, kadar, dan 

informasinya. Untuk metode pembayaran juga sesuai dengan akad 

istishn ‟ yaitu dibolehkannya membayar dimuka, ditengah maupun 

diakhir saat barang yang dipesan siap untuk diterima oleh pembeli. 

Kemudian mengenai adanya praktek akad istishn   yang ada di UD Cipta 

Indah teori yang digunakan sesuai dengan mazhab Hanafi. Dimana 

ketentuan tentang pembayaran dan ketentuan tentang barang yang dibuat 

sudah selaras dengan praktek akad istishn ‟ yang dipaparkan dari mazhab 

Hanafi. 
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Tabel 1. 1 Perbedaan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian Sekarang 

 

NO 

 

JURNAL/SKRIPSI 

PERBEDAAN Metode 

TERDAHULU TERDAHULU SEKARANG 

1 Siswadi dengan 

judul  Jual Beli 

dalam Prespektif 

Islam” 

Lokasi: 

Lamongan 

Substansi: Kajian 

terkait jual beli 

dalam pandangan 

Islam. 

 

Lokasi: 

Yogyakarta 

Substansi: Kajian 

hukum Islam 

tentang jual beli 

istishn ‟. 

Metode: 

Kualitatif-

Deskriptif  

Teknik 

pengambilan 

purposive sample 

Kulitatif-

Deskriptif 

2 Siti Mujiyati 

deng n judul  Jual 

Beli dalam 

Perspektif Islam: 

Salam dan 

Istishna”   

Lokasi: 

Universitas 

Muhammadiyah 

Sumatera Utara. 

Substansi: Hanya 

menjelaskan 

secara teori saja. 

 

 

Lokasi: 

Yogyakarta 

Substansi: Kajian 

hukum Islam 

tentang jual beli 

istishn ‟.  

Metode: 

Kualitatif- 

Deskriptif 

Teknik 

pengambilan 

purposive sample 

 

 

Kualitatif-

Deskriptif 

3 Shobirin dengan 

judul  Jual Beli 

dalam Pandangan 

Islam” 

Substansi: 

Mengkaji jual 

beli (bisnis) 

menurut 

pandangan 

hukum Islam 

 

Lokasi: 

Yogyakarta 

Substansi: Kajian 

hukum Islam 

tentang jual beli 

istishn ‟.  

Metode: 

Kualitatif- 

Deskriptif 

Teknik 

pengambilan 

Kualitatif-

Deskriptif 
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purposive sample 

4 Liana Nurcahaya 

Yulianti, Neneng 

Nurhasanah, dan N. 

Eva Fauziah dengan 

judul  Penerapan 

Fatwa DSN NO. 

06/DSN-

MUI/IV/2000 

Tentang Jual Beli 

Istishna Pada 

Pelaksanaan Akad 

Istishna Produk 

KPR Indent IB di 

Bank Tabungan 

Negara Syariah 

Cabang Bandung” 

Lokasi: Bandung 

Substansi: 

Sistem 

pener p n p d  

pel ks n  n  k d 

istishn   produk 

KPR Indent di 

BTN Syariah 

dengan Fatwa 

DSN-MUI 

tentang jual beli 

istishn ‟  

Lokasi: 

Yogyakarta 

Substansi: 

Meninjau pada 

Hukum Islam 

yang membahas 

tentang jual beli 

istishn ‟, 

Mengungkapkan 

konsep istishn   

sesuai hukum 

Islam dipusat 

kerajinan 

Kasongan 

Yogyakarta, dan 

melengkapi 

penelitian 

sebelumnya. 

Kualitatif-

Deskriptif 

5 Umiyati yang 

berjudul  Tinjauan 

Hukum Islam 

Terhadap Akad 

Pesan Barang 

(Studi Kasus Di 

Toko Mebel Mia 

Jaya Abadi Kec. 

Tahunan Kab. 

Jepara” 

Lokasi: Jepara 

Substansi: Untuk 

mengetahui 

praktek akad 

pesan barang di 

toko Mebel Mia 

Jaya Abadi Kec. 

Tahunan Kab. 

Jepara dan 

istimbath hukum 

Islam tentang 

akad pesan 

barang pada toko 

tersebut.  

 

Lokasi: 

Yogyakarta 

Substansi: 

Meninjau pada 

Hukum Islam 

yang membahas 

tentang jual beli 

istishn ‟, 

Mengungkapkan 

konsep istishn ‟ 

sesuai hukum 

Islam dipusat 

kerajinan 

Kasongan 

Yogyakarta, dan 

melengkapi 

penelitian 

sebelumnya. 

Metode: 

Kualitatif-

Deskriptif dengan 

teknik purposive 

sampling 

Kualitatif-

Deskriptif 
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6 S  fi i Hid   t 

dengan  

judul  Implementasi 

Akad Istishna 

Dalam Jual Beli 

Mebel Tinjauan 

Ma hab Syafi‟i Dan 

Mazhab Hanafi 

(Studi Kasus di UD 

Cipta Indah Desa 

Bendo Kec. 

Ponggok Kab. 

Blitar)” 

Lokasi: Blitar 

Substansi: Kajian 

terkait sudut 

pandang mazhab 

s  fi i d n 

mazhab hanafi 

dalam jual beli 

istishn ‟ 

 

Lokasi: 

Yogyakarta 

Substansi: 

Meninjau pada 

Hukum Islam 

yang membahas 

tentang jual beli 

istishn ‟ dipusat 

kerajinan 

Kasongan 

Yogyakarta, dan 

melengkapi 

penelitian 

sebelumnya. 

Metode: 

Kualitatif-

Deskriptif dengan 

teknik purposive 

sampling  

Empiris 

 

G. Kerangka Teori 

Konsep Fiqih Muamalah yang menarik dan sering digunakan dalam 

praktik jual beli sejak dulu yaitu praktik istishn ‟. Akad ini sering digunakan 

oleh masyarakat dalam melakukan transaksi jual beli dipasaran.   

1. Akad         ’  

a. Pengertian 

 stishn ‟ adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan 

pembuatan barang tertentu dengan kriteria persyaratan tertentu yang 
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disepakati antara pemesan / pembeli mustashni‟ dan penjual / pembuat 

sh ni‟.
6
  

 stishn ‟ sec r  b h s  ber rti  memint  untuk dibu tk n 

sesu tu”,   kni  k d   ng meng ndung tuntutan agar produsen  shani‟ 

membuatkan suatu pesanan dengan ciri-ciri khusus dan harga tertentu. 
7
 

 stishn ‟ secara terminologis adalah masdar dari  ist hn    

yastashni u, artinya meminta untuk dibuatkan sesuatu. Yakni meminta 

kepada seorang pembuat untuk mengerjakan sesuatu. Adapun istishn ‟ 

secara terminologis adalah transaksi terhadap barang dagangan dalam 

tanggungan yang disyaratkan untuk mengerjakannya.
8
 

Jadi, dalam akad istishn ‟ barang yang menjadi objek adalah 

barang-barang buatan atau hasil karya. Bahan dasar yang digunakan 

untuk membuat barang tersebut berasal dari orang yang membuatnya, 

apabila barang tersebut dari orang yang memesan atau meminta 

dibuatkan, maka akad tersebut adalah akad ij rah, bukan akad istishn ‟.  

  stishn   ini bisa terjadi dengan adanya ijab dari pemesan dan 

qabul dari si penerima pesanan. Dalam hal ini, pemesan adalah sebagai 

pembeli dan penerima pesanan sebagai penjual. Pada dasarnya, akad 

                                                           
6
 Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 06/DSN-MUI/IV/2000 

7
  li  um  h Muh mm d, dkk  Mausu‟ah Fatawa al-Muamalah al-Maliyah lilmasharif wa 

al-muassasat alMaliyah al-Islamiyah, jilid 5, (Kairo, Dar al-S l m lilth b   h w   l-T uzi  w   l-

Tarjamah, 2009), hlm. 97-98, dalam Rozalinda, Fikih Ekonomi Syariah, Jakarta: Raja Grafindo 

Persada, 2016, hlm. 100. 
8 Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah, Jakarta: Prenadamedia Group, 2012, hlm. 123. 
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istishn ‟ sama halnya dengan salam, di mana barang yang menjadi objek 

akad atau transaksi belum ada. Hanya saja, dalam akad istishn ‟ tidak 

disyaratkan memberikan modal atau uang muka kepada penerima pesanan 

atau penjual. Selain itu, dalam istishn ‟ tidak ditentukan masa penyerahan 

barang.
9
 

Menurut jumhur fuqaha, jual beli pesanan bai‟ istishn ‟ merupakan 

suatu jenis khusus dari akad jual beli salam bai‟ as-salam. Biasanya jenis 

ini dipergunakan dibidang manufaktur.
10

 Pengertian b i  istishn   adalah 

akad jual barang pesanan diantara kedua belah pihak dengan spesifikasi 

dan pembayaran tertentu. Barang yang di pesan belum di produksi atau 

tidak tersedia di pasaran. Pembayarannya dapat secara kontan atau 

dengan cicilan tergantung kesepakatan kedua belah pihak.
11

  

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, istishn   adalah jual 

beli barang atau jasa dalam bentuk pemesanan dengan kriteria dan 

persyaratan tertentu yang disepakati antara pihak pemesan dan pihak 

penjual.
12

 

Meskipun bersifat menolong Allah SWT menganjurkan untuk 

menulis atau mencatat setiap proses transaksi agar tidak terjadi hal yang 

                                                           
9
 Imam Mustofa, Op.Cit., hlm. 94-95. 

10
 M  S  fi    ntonio, Bank Syariah Wacana Ulama dan Cendikiawan, Jakarta: Tazkia 

Institut, 1999,  hlm. 145. 
11

 Siti Mujiatun, Jual beli dalam perspektif Islam: Salam dan istishna, Universitas 

Muhamadiyah Sumatera Utara: Jurnal Riset Akutansi dan Bisnis Vol 13 No. 2, 2013, hal. 212. 
12

 Pasal 20 ayat (10). 
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merugikan dikemudian hari sebagaimana firmanNya dalam surat Al-

Baqarah ayat 282:
13

   

                           

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kalian mengadakan 

suatu perikatan (bermu‟alamah) tidak secara tunai untuk jangka 

waktu tertentu, maka hendaklah kalian menuliskannya. (Q.S. al-

Baqarah; 282)
14

 

Makna dari kata dain yang tertera diatas bukan berarti hutang, 

tetapi mu  malah yang tidak secara tunai dalam pembutan barang dan 

harus memiliki jaminan. Jaminan yang dimaksud bisa berupa 

kesepakatan,  kepercayaan antara satu sama  lain dan dicatat dari segi 

kriteria barang yang akan dipesan. 

Jadi secara sederhana, istishn ‟ boleh disebut sebagai akad yang 

terjalin sebagai pemesan sebagai pihak 1 dengan seorang produsen suatu 

barang atau yang serupa sebagai pihak ke 2, agar pihak kedua 

membuatkan suatu barang sesuai yang diinginkan oleh pihak ke 1 dengan 

harga yang disepakati antara keduanya.  

 stishn ‟ merupakan salah satu bentuk dari jual beli salam, hanya 

saja objek yang diperjanjikan berupa manufacture order atau kontrak 

produksi.  stishn ‟ didefinisikan sebagai dengan kontrak penjualan antara 

                                                           
13

 Umiyati, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Pesan Barang (Studi Kasus di Toko Mebel 

Mia Jaya Abadi Kec.Tahunan Kab. Jepara), Jepara: Skripsi, 2008, hlm. 3. 
14

 Soenarjo, dkk, Al-Qur‟an dan Terjemahnya, (Departemen Agama, Yayasan penyelenggara 

terjemah, 1987), hlm. 470.  
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pembeli dan pembuat barang. Kontrak ini pembuat barang sh ni‟ 

menerima pesanan dari pembeli mustashni‟ untuk membuat barang 

dengan spesifikasi yang telah di sepakati kedua belah pihak yang 

bersepakat atas harga dan sistem pembayaran, yaitu dilakukan dimuka, 

melalui cicilan, atau ditangguhkan sampai waktu yang akan datang.
15

   

Transaksi b i  l-istishn   merupakan kontrak penjualan antara 

pembeli akhir mustashni‟ dan sh ni‟ (supplier). Dalam kontrak ini, sh ni‟ 

menerima pesanan dari mustashni‟. Sh ni‟ lalu berusaha melalui orang 

lain untuk membuat atau membeli pokok kontrak mashnu‟ menurut 

spesifikasi yang telah disepakati dan menjualnya kepada mustashni‟. 

Kedua belah pihak bersepakat atas harga serta sistem pembayaran. 

Apakah pembayaran dilakukan dimuka, melalui cicilan, atau 

ditangguhkan sampai waktu pada masa yan akan datang.
16

 

b. Syarat dan Rukun  stishn ‟ 

Syarat istishn ‟ menurut Pasal 104 s/d Pasal 108 Kompilasi Hukum 

Ekonomi Syariah adalah sebagai berikut:  

1. Ba‟i  stishn ‟ mengikat setelah masing-masing pihak sepakat atas 

barang yang dipesan. 

2. Ba‟i  stishn ‟ dapat dilakukan pada barang yang bisa dipesan. 

                                                           
15

 M  S  fi    ntonio, Bank Syariah Wacana Ulama dan Cendikiawan, Jakarta: Tazkia 

Institut, 1999,  hlm. 173. 
16

 Ibid.,hlm .145. 
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3. Dalam Ba‟i  stishn ‟, identifikasi dan deskripsi barang yang dijual 

harus sesuai permintaan pemesanan.  

4. Pembayaran dalam Ba‟i  stishn ‟ dilakukan pada waktu dan tempat 

yang disepakati. 

5. Setelah akad jual beli pesanan mengikat, tidak satupun boleh tawar-

menawar kembali terhadap isi akad yang sudah disepakati. 

6. Jika objek dari barang pesanan tidak sesuai dengan spesifikasi, maka 

pemesanan dapat menggunakan hak pilihan (khiyar) untuk 

melanjutkan atau membatalkan pesanan.
17

 

Adapun rukun istishn ‟ sebagai berikut: 

1. Al-Aqidain dua pihak yang melakukan transaksi harus mempunyai hak 

membelanjakan harta. 

2. Shighat, yaitu segala sesuatu yang menunjukkan aspek suka sama suka 

dari kedua belah pihak, yaitu penjual dan pembeli. 

3. Objek yang ditransaksikan, yaitu barang produksi. 
18

 

c. Sifat Akad  stishn ‟ 

Akad istishn ‟ adalah akad ghairu lazim (tidak mengikat), baik bagi 

shani‟ (produsen) maupun mustashni‟ (pemesan).
19

 Oleh karena itu, bagi 

masing-masing pihak ada hak khiyar untuk melangsungkan atau 

                                                           
17

 Mardani, Op.Cit., hlm. 125. 
18 Ibid., hlm. 125. 

 
19

 Ahmad Hujji al-Kurdi, Fiqh Mu‟awadhat,  juz 1, (D ms iq, M th bi  Mu ss s h  l-

Wahid, 1982), hlm. 390, dalam Rozalinda, Fikih Ekonomi Syariah, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 

2016, hlm. 104. 
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membatalkan akad dan berpaling dari akad sebelum mustashni‟ melihat 

barang. Apabila shani‟ menjual barang yang dibuatnya sebelum 

mustashni‟ melihat barang hukum akadnya sah karena akadnya ghairu 

lazim.
20

 

Imam abu hanifah dan kebanyakan pengikutnya menggolongkan 

akad istishn ‟ kedalam jenis akad yang tidak mengikat (ghairu lazim). 

Dengan demikian, sebelum barang diserahkan keduanya berhak untuk 

mengundurkan diri dari akad istishn ‟. Produsen berhak menjual barang 

hasil produksinya kepada orang lain, sebagaimana pemesan berhak untuk 

membatalkan pesanannya. Apabila shani‟ membawa barang pesanannya 

ke hadapan mustashni‟ maka gugur hak khiyar nya. Itu berarti, ia rela 

barang itu menjadi milik mustashni‟.
21

  

Apabila mustashni‟ melihat barang, ia mempunyai hak khiyar untuk 

membatalkan atau meneruskan akad. Demikian pendapat Abu Hanifah 

dan Muhammad karena sesungguhnya ia membeli barang yang belum 

pernah dilihatnya. Pemesan mempunyai hak khiyar ru‟yah, berbeda 

deng n sh ni , i  menju l  p    ng i  lih t sehingga ia tidak punyah hak 

khiyar.
22

 

Jumhur ulama yang memasukkan akad istishn ‟ kedalam kategori 

jual beli salam menyatakan bahwa akad bersifat lazim (mengikat kedua 

                                                           
20

Rozalinda, Fikih Ekonomi Syariah, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016, hlm. 104.  
21

 Ibid., hlm. 105 
22

 Ibid., hlm. 105   
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belah pihak). Oleh karena itu, apabila syarat-syarat telah dipenuhi, maka 

akad itu tidak bisa dibatalkan oleh salah satu pihak. Dalam hal ini, 

memasukkan istishn ‟ pada akad salam, maka harga barang harus 

diserahkan pada waktu akad. Jika terjadi pembatalan dari pihak shani‟, 

tentu saja mustashni‟ dapat menuntut shani‟ untuk mengembalikan uang 

  ng sud h dib   rk n  Menurut  umhur, k ren   k d istishn   sama 

dengan akad salam, maka dalam akad istishna tidak ada hak khiyar. Pihak 

mustahsni‟ hanya bisa membatalkan akad apabila barang yang dibuat 

tidak sesuai dengan karakterisktik pesanan.
23

 

d. Hikmah Disyariatkannya  stishn ‟ 

Barang-barang produksi yang telah ada tidak cukup untuk 

memenuhi kebutuhan dan tuntutan manusia, khususnya pada masa 

modern sekarang ini ketika produk-produk sudah berkembang pesat. 

Kebutuhan manusia terhadap produk-produk itu juga meningkat sehingga 

harus diciptakan produk-produk baru untuk memenuhi kebutuhan dan 

selera mereka.
24

  

Dalam kondisi seperti ini, pihak produsen mendapat keuntungan 

dengan menciptakan kreasi dan inovasi produk-produk yang sesuai 

dengan selera mereka. Sementara ini, konsumen mendapat keuntungan 

dengan terpenuhinya kebutuhan dan selera mereka baik dari segi bentuk 

                                                           
23

 Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996, hlm. 

780, dalam Rozalinda, Fikih Ekonomi Syariah, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016, hlm. 105. 
24

 Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah, Jakarta: Prenadamedia Group, 2012, hlm. 127. 
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dan kualitasnya. Dengan demikian, kedua belah pihak sama-sama 

memperoleh kemaslahatannya.
25

                      

e. Dasar Hukum  stishn ‟ 

Jual beli al-ba‟i secara etimologi atau bahasa adalah pertukaran 

barang dengan barang (barter). Jual beli merupakan istilah yang dapat 

digunakan untuk menyebut dari dua sisi transaksi yang sekaligus, yaitu 

menjual dan membeli.
26

  

Jual beli sebagai bagian d ri mu  m l h mempun ai dasar hukum 

yang jelas, baik dari Al-Qur  n,  s-Sunn h d n tel h menj di ijm   

ulama dan kaum muslimin. Bahkan jual beli bukan hanya sekedar 

mu  m l h,  k n tet pi menj di s l h s tu medi  untuk mel kuk n 

kegiatan untuk saling tolong menolong sesama manusia.
27

 

Jual beli pada dasarnya merupakan akad yang diperbolehkan, hal 

ini berdasarkan atas dalil-dalil yang terdapat dalam al-Qur  n, H dis, d n 

 jm   Ul m . Diantaranya dalil yang membolehkan praktik akad jual beli 

adalah sebagai berikut:
28

 

                

                                                           
25

 Ibid.,hlm. 127. 
26

 Imam Mustofa, Fiqih Mu‟amalah Kontemporer,  Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016, 

hlm. 21.  
27

  Ibid., hlm. 22. 
28 Siswandi, Jual Beli Dalam Perspektif Islam, Lamongan: Jurnal Ummul Qura Vol III, No. 2, 

hlm. 61.  
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Artinya: Dan Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan 

mengharamkan riba.
29

 

 

Berdasarkan ayat tersebut dapat diambil pemahaman bahwa Allah 

telah menghalalkan jual beli kepada hamba-hambaNya dengan baik dan 

melarang praktek jual beli yang mengandung riba.
30

 

Ayat tersebut juga menjelaskan tentang dasar kehalalan 

(kebolehan) hukum jual beli dan keharaman (menolak) riba. Allah SWT 

adalah zat yang maha mengetahui atas hakikat persoalan kehidupan. 

Maka, jika dalam suatu perkara terdapat kemaslahatan, maka akan 

diperintahkan untuk melaksanakan.
31

 

Berdasarkan ayat tersebut dapat diambil pemahaman bahwa Allah 

telah menghalalkan jual beli kepada hamba-hambaNya dengan baik dan 

melarang praktek jual beli yang mengandung riba 

                       

                    

      

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. 

                                                           
29

 Al-Qur  n, 2 ( l-Baqarah) : 275 
30

 Shobirin, Jual Beli Dalam Pandangan Islam, Jurnal Bisnis dan Ekonomi Islam, hlm. 243. 
31 Siswandi, Op.Cit,.hlm. 61.  
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dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah 

Maha Penyayang kepadamu.
32

 

Ulama membolehkan transaksi istishn ‟ berpendapat, bahwa 

istishn ‟ disyariatkan berdasarkan sunnah Nabi Muhammad SAW, Ibnu 

Umar radiallahu ‘ nhu berk t :  

َوَجَعَل ُفصَُّو ِمَّا يَِلي  اَّتَََّذ َخاََتًا ِمْن َذَىٍب َصلَّى هللاُ َعَلْيِو َوَسلََّم  ُُمَمَّد  
لنَّاُس فَ َرَمى بِوِ َكفَُّو فَاَّتَََّذُه ا  َخاََتًا ِمْن َورٍِق أَْو ِفضَّة َواَّتََّذَ  

"Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam memakai cincin dari emas, beliau 

menjadikan mata cincinnya bagian dalam ke arah telapak tangan, maka 

orang-orangpun memakai cincin. Lalu Nabi membuang cincin tersebut 

dan memakai cincin dari perak" (HR Al-Bukhari no 5416) 

 

Hukum kontrak dalam istishn ‟ adalah tetapnya kepemilikan yang 

mengikat jika pemesan telah melihat dan rela atau suka dengan barang 

pesanannya.
33

 Ibnu al-Atsir menyatakan bahwa maksudnya beliau 

meminta dibuatkan cincin untuknya. Al-Kaisani dalam kitab Bada‟iu ash-

shana‟i menyatakan bahwa istishna‟ telah menjadi ijma‟ sejak zaman 

Rasulullah SAW tanpa ada yang menyangkal. Kaum muslimin telah 

mempraktikan transaksi seperti ini, karena memang ia sangat 

dibutuhkan.
34

  

                                                           
32

 Al-Qur  n, 4 ( n-Nisa): 29 
33

 Imam Mustofa, Op.Cit, hlm. 97. 
34

 Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, Ensiklopedi Muamalah, Yogyakarta: Maktabah al 

Hanif, 2009, hlm. 146. 
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Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa qiyas dan kaidah-kaidah 

umum tidak memperbolehkan istishn ‟    ren  istishn   merup k n ju l 

beli barang yang belum ada ( اْلَمْعد ْوم   بَْيع   ). Sementara jual beli semacam 

ini dilarang oleh Rasulullah, karena barang yang menjadi objek jual beli 

tidak ada atau belum ada pada waktu akad. Sel in itu, jug  tid k bis  

din m k n ij r h, k ren  b h n   ng  k n digun k n untuk membu t 

barang adalah milik si penjual atau shani‟. Hanya saja, bila berlandaskan 

pada istihs n, ulama Hanafiyah memperbolehkan. Karena, akad semacam 

ini sudah menjadi budaya yang dilaksanakan oleh hampir seluruh 

masyarakat. Bahkan telah disepakati (ijma‟) tanpa ada yang mengingkari. 

 m m M lik, S  fi i d n  hm d berpend p t b hw  istishn ‟ 

diperbolehkan berdasarkan diperbolehkannya akad salam, dimana barang 

yang menjadi objek transaksi atau akad belum ada.
35

 

Menurut mazhab Hanafi, bai‟ al  stishn ‟ termasuk akad yang 

dilarang karena bertentangan dengan semangat bai‟ secara qiyas. Mereka 

mendasarkan pada argumentasi bahwa pokok kontrak penjualan harus ada 

dan dimiliki oleh penjual. Sedangkan dalam istishn ‟, pokok kontrak itu 

belum ada atau tidak dimiliki penjual. Meskipun demikian, mazhab 

Hanafi menyetujui kontrak istishn ‟ atas dasar istishan karena alasan-

alasan yang berikut ini:  

                                                           
35

 Imam Mustofa, Fiqih Mu‟amalah Kontemporer,  Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016, 

hlm. 95. 
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a. Masyarakat telah mempraktekkan bai al istishn ‟ secara luas dan 

terus-menerus tanpa ada keberatan sama sekali. Hal demikian 

menjadikan bai al istishn ‟ seb g i k sus ijm    t u konsensus 

umum.  

b. Didalam syariah dimungkinkan adanya penyimpangan terhadap qiyas 

berd s rk n ijm   

c. Keberadaan bai‟ istishn ‟ didasarkan atas kebutuhan masyarakat. 

Banyak orang seringkali memerlukan barang yang tidak tersedia 

dipasar, sehingga mereka cenderung melakukan kontrak agar orang 

lain membuatkan barang untuk mereka. 

d. Bai al istsihn ‟ sah sesuai dengan aturan umum mengenai kebolehan 

kontrak selama tidak bertentangan dengan nash atau aturan syariah.  

Sebagai fuqaha kontemporer berpendapat bahwa bai al istishn ‟ 

adalah sah atas dasar qiyas dan aturan umum syariah. Alasannya, 

belum ada konpensasi atas pokok akad yang waktu penyerahannya 

akan dilakukan pada masa mendatang. 
36

  

D s r hukum   ng menj di pertimb ng n bolehn   istishn   

adalah sebagai berikut: 

1. Hadist Nabi Riwayat Tirmidzi:  

                                                           
36

 M  S  fi i  ntonio, Bank Syariah Wacana Ulama dan Cendikiawan, Jakarta: Tazkia 

Institut, 1999,  hlm. 146. 
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ْسِلِمْْيَ ِإالَّ ُصْلًحا َحرََّم 
ُ
َحََلاًل َأْو َأَحلَّ َحَراًما الصُّْلُح َجائِز  بَ ْْيَ امل

ُسِلُمْوَن َعَلى ُشُرْوِطِهْم ِإالَّ َشْرطًا َحرََّم َحََلاًل أَْو َأَحلَّ َحَراًما
ُ
 َوامل

 Perdamaian dapat dilakukan diantara 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 d ri ‘ mr bin ‘ uf) 

2. Hadist Nabi:  

ِضَرارَ َواَل  اَل َضَررَ   

 Tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun orang lain”. (HR, 

 bnu M j h, D r quthni, d n   ng l in d ri  bu S  id l-Khudri). 

3. Kaidah Fikih:  

لِْيُل َعلَى  َياِء اإِلََبَحِة َحََت َيُدلَّ ْاأَلْصُل ِِف ْاأَلشْ  َهاَّتَّْرِيِْ اْلدَّ  

“Pada dasarnya  semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali 

ada dalil yang mengharamkannya”.
37

 

4. Menurut Mazhab Hanafi, istishna hukumnya boleh (jawaz) Karena 

hal itu telah dilakukan oleh masyarakat Muslim sejak awal tanda ada 

pihak (ulama) yang mengingkrinya.
38

 

f. Skema Ba‟i al- stishn ‟ 

Adapun skema pelaksanaan Ba‟i al- stishn ‟ di Kerajinan Kasongan 

Kabupaten Bantul. Berikut ini adalah skema akad istishn ‟: 

                                                           
37

 Al-Suyuthi, al-Asybah wa al-Nad a‟ir, juz 1, hlm. 133, dalam Syakir Jamaluddin, Kuliah 

Fiqh Ibadah, Yogyakarta: Surya Sarana Grafika, 2010, hlm. 22. 
38
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27 
 

 
 

Bagan 1. 1 skema akad         ’ 

 

konsu  

 

  

 

  

 

 

 

Penjelasan : 

1. Konsumen memesan barang yang diinginkan kepada produsen 

dengan kriteria tertentu. 

2. Konsumen menjelaskan spesifikasi pesanan barang dengan 

mencatatnya dan melakukan negosiasi harga dengan produsen 

sesuai kesepakatan antara keduanya. 

3. Produsen membuatkan pesanan sesuai keinginan konsumen. 

4. Sesudah barang pesanan selesai, barang diserahkan kepada 

konsumen  dan konsumen melakukan pembayaran sesuai 

kesepakatan.  

Pembeli (Pemesan) 

Must shni  

Pesan 

Barang 

Penjual (Pembuat) 

Sh ni  

Spesifikasi & harga 

dicatat 

Pesanan 

Selesai 
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2. Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI 

a. Pengertian 

DSN adalah singkatan dari Dewan Syariah Nasional. DSN adalah 

lembaga yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang 

mempunyai fungsi melaksanakan tugas-tugas MUI dengan menangani 

masalah-masalah yang berhubungan dengan aktivitas keuangan lembaga 

s  ri  h, s l h s tu tug s pokok DSN adalah mengkaji, menggali dan 

merumuskan nilai dan prinsip-prinsip hukum  sl m (s  ri  h) d l m 

bentuk fatwa untuk dijadikan pedoman dalam kegiatan transaksi.
39

  

Landasan hukum istishn ‟ terdapat dalam  himpunan Fatwa 

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia NO. 06/DSN-

MUI/IV/2000. 

 

b. Kandungan Fatwa DSN MUI NO. 06/DSN-MUI/IV/2000  

Adapun kandungan yang terdapat didalam Fatwa Dewan Syariah 

Nasional NO. 06/DSN-MUI/IV/2000 ialah sebagai berikut:  

Menimbang : 

1) Bahwa kebutuhan masyarakat untuk memperoleh sesuatu, sering 

memerlukan pihak lain untuk membuatkannya, dan hal seperti itu 

dapat dilakukan melalui jual beli istishn ‟, yaitu akad jual beli dalam 

                                                           
39

 Agustianto, Perjanjian Akad dalam Perbankan Syariah, Jakarta: Iqtishad Publishing, 2015, 

hlm. 121. 
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bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan 

persyaratan tertentu yang disepakati pemesan (pembeli, mustashni‟) 

dan penjual (Pembuat, Shani‟). 

2) Bahwa transaksi istishn ‟ pada saat ini telah dipraktekkan oleh 

lembaga keuangan syariah. 

3) Bahwa agar praktek tersebut sesuai dengan syariah Islam, DSN 

memandang perlu menetapkan fatwa tentang istishn ‟ untuk menjadi 

pedoman.
40

  

Landasan DSN MUI mengeluarkan fatwa ini bahwasannya ada 

kepentingan dibuatnya ketentuan mengenai asas hukum istishn ‟. 

Disamping itu juga suatu keniscayaan bahwa pengrajin di Kasongan yang 

mana selalu melakukan akad muamalah dengan pembeli khususnya dalam 

akad istishn ‟. Maka dari itu perlu adanya penjelasan tentang ketetapan 

jual beli istishn ‟ yang baik. Transaksi jual beli yang diterapkan pada 

kerajinan di Kasongan terdapat tiga macam transaksi jual beli yaitu jual 

beli mur bahah, jual beli salam, dan jual beli istishn ‟. Sebab 

diturunkannya ketentuan istishn ‟ dari Dewan Syariah Nasional agar 

penjual (shani‟) dan pembeli (mustashni‟) dapat menjalankan 

kesepakatan jual beli dengan baik. 

Kerajinan merupakan salah satu karya seni yang patut 

dibanggakan, karena keberadaannya mampu mengubah nasib orang 
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banyak. Banyak sekali jenis dan model kesenian yang ada di Indonesia 

sehingga menarik para turis asing yang mencari dan mengkoleksi barang 

kebutuhannya. Inilah cara pengrajin yang ada di Kasongan dalam menarik 

para wisatawan dalam menjajahkan hasil karya seninya. Biasanya para 

pengrajin yang ada di Kasongan menerima orderan dalam bentuk pesanan 

dalam rangka memenuhi kebutuhan serta keinginan dari para pembeli 

yang disebut dengan istishn ‟. Karena konsep jual beli ini juga sangat 

diperlukan oleh para pengrajin dan pembeli, maka dari itu DSN sebagai 

institusi yang ditunjuk perlu menimbang untuk dibuatkannya ketentuan-

ketentuan mengenai istishn ‟. 

Mengingat kaidah fiqh mu  m l h pada Fatwa DSN MUI yang 

berbunyi: 

لِْيُل َعلَى  َيُدلَّ َحََت  إِلََبَحةُ ُل ِِف ْاأَلْشَياِء اْ ْاأَلصْ  َهاَّتَّْرِيِْ اْلدَّ  

“Pada dasarnya  semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada 

dalil yang mengharamkannya”.
41

  

 

M k  Dew n S  ri h   sion l memperh tik n perlu  d n   r p t 

pleno d l m r ngk  menet pk n d n men ep k ti h sil ketentu n 

istishn     ng kemudi n n ntin    k n dij dik n seb g i  cu n hukum 

bagi seluruh lembaga keuangan syariah terutama para pedagang 
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khususnya pengrajin yang ada di Kasongan. Pada hari selasa, tanggal 29 

Dzulhijjah 1420H/ 4 April 2000 rapat pleno DSN-MUI ditetapkan.  

Kemudian dari hasil rapat tersebut Dewan Syariah Nasional 

memutuskan tiga poin penting terkait fatwa tentang istishn ‟. Adapun 

ketentuan tersebut ialah: 

1) Ketentuan tentang Pembayaran 

2) Ketentuan tentang Barang 

3) Ketentuan Lain
42

 

  d  poin pert m  meng tur tent ng ketentu n pemb   r n   ng 

 d  p d  sistem ju l beli istishn   khususn   p d  produk ker jin n   ng 

ada di Kasongan. Apapun jenis pembayarannya harus jelas baik 

pembayaran tunai ataupun menggunakan e-money yang seiring 

berjalannya waktu dan harus jelas dengan menunjukkan bukti transfer 

atau via mobile banking. Kesepakatan bersamapun menjadi tujuan utama 

dalam sistem pemb   r n istishn     

Pada poin yang kedua yaitu ketentuan tentang barang yang mana 

harus jelas ciri-ciri dan spesifikasinya. Ketentuan penyerahan barang 

sesuai kesepakatan bersama dan tidak boleh ada unsur gharar 

didalamnya. Pemberlakuan hak khiyar (hak memilih) untuk melanjutkan 

atau membatalkan apabila barang tidak sesuai pesanan.  
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Pada poin terakhir yaitu ketentuan lain seperti tidak 

diperbolehkannya melakukan pembatalan pesanan apabila sudah dalam 

pengerjaan dan sudah sesuai kesepakatan. Apabila terjadi peselisihan 

antara pembeli dan penjual kemudian tidak dapat dibicarakan secara 

musyawarah maka disarankan dalam penyelesaiannya melalui Badan 

Arbitrasi Syariah.   

 

 

 

 

 

 

 

 




