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BAB III 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Kerajinan Gerabah dan Keramik di Kasongan 

1. Sejarah Kerajinan Gerabah dan Keramik di Kasongan 

Sejak tahun 1970, Kasongan mulai bangkit seperti mengalami 

metamorfosa yang luar bisa, akan tetapi seiring berjalannya tingkat 

kesenian yang semakin berkembang kini Kerajinan Kasongan sudah 

mampu bersaing dengan kesenian tingkat nasional bahkkan tingkat 

internasional. Kerajinan Kasongan sudah menjadi pusat tujuan para turis 

lokal maupun turis asing dan terkenal dengan hasil kerajinan gerabah serta 

keramiknya. Lokasi kerajinan Kasongan berada di daerah Padukuhan 

Kasongan, Desa Bangunjiwo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, 

Daerah Istimewa Yogyakarta.   

Kerajinan Kasongan merupakan sentra kerajinan yang terkenal di 

Bangunjiwo, dan juga menjadi aset berharga bagi Kabupaten Bantul. 

Bahkan nama Kasongan sendiri lebih dikenal dibandingkan nama desanya 

yaitu Bangunjiwo. Showroom yang tertata rapih dikiri-kanan jalan, 

kemudian dipadukan dengan workshop para pengrajin. Tidak ketinggalan 

acara tahunan yang selalu diadakan oleh pengrajin Kasongan mulai dari 

festival seni sampai acara membuat gerabah keramik yang membuat 
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Kasongan menjadi sebuah wisata kerajinan yang berkesan bagi siapapun 

yang mengunjunginya. 

Dusun Kasongan kira-kira 8 kilometer kearah selatan tepatnya dari 

kota kearah selatan dan bertemu Ringroad selatan lalu menuju Kabupaten 

Bantul, sekitar 700 meter sebelah barat jalan Bantul anda mulai memasuki 

jalan Raya Kasongan. Lokasi kerajinan Kasongan sangat strategis karena 

diantara kota Yogyakarta dan pantai selatan Yogyakarta.  

Hampir seluruh warga desa Bangunjiwo menggantungkan hidup 

pada usaha kerajinan, baik sebagai owner yang membuat langsung berbagai 

bentuk kerajinan gerabah maupun keramik, makelar, bahkan buruh harian 

yang bertugas melakukan finishing, mengemas (packaging), dan 

sebagainya. Pengrajin di Kasongan kini semakin bertambah, awal mula 

kerajinan Kasongan hanya ada di Desa Bangunjiwo dan sekarang juga ada 

di Desa Tirtonirmolo yang lokasinya tidak jauh dari desa Bangunjiwo.  

Sejarah dari Kasongan sendiri ialah berawal dari persawahan yang 

dimiliki oleh penduduk desa di selatan Yogyakarta. Pada masa penjajahan 

Belanda di Indonesia, terdapat seekor kuda yang mati di daerah 

persawahan dari salah satu warga dan diperkirakan kuda tersebut milik 

pejabat Belanda pada saat itu. Dikarenakan pada saat itu masih dalam masa 

penjajahan Belanda, maka warga yang memiliki tanah tersebut merasa 

takut dan melepaskan akan hak tanahnya agar tidak dituntut oleh para 

penjajah Belanda. Ketakutan serupa juga terjadi pada pemilik sawah yang 
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ada di sekitar kejadian matinya kuda tersebut yang pada akhirnya juga ikut 

melepaskan akan hak tanahnya.  

Banyaknya tanah yang di bebaskan oleh para penduduk, 

menjadikan penduduk desa lain untuk segera mengakui atau mengambil 

alih atas hak tanah tersebut. Kemudian pengalihan penduduk atas tanah 

tersebut beralih profesi menjadi seorang pengrajin keramik yang mana 

pada awalnya hanya menggumpal-gumpal tanah yang tidak pecah apabila 

di satukan. Sebenarnya tanah tersebut hanya dipergunakan untuk mainan 

anak-anak dan parabot dapur saja. Namun, karena ketekunan dan tradisi 

yang turun temurun, Kasongan akhirnya menjadi Desa Wisata yang 

terkenal.    

Kasongan merupakan sentra industri kerajinan gerabah dan keramik 

yang saat ini sudah menjadi asset daerah. Kyai Song adalah cikal bakal dari 

Kasongan yang hidup antara tahun 1675-1765 kurang lebih 320 tahun. 

Tahun 1745-1825 Mbah Jembuk mengembangkan produk hiasan dinding 

berbagai bentuk kepala bintang seperti kepala kepala kerbau, kepala 

kambing, ikan gabus, dsb. Kemudian berkembang lagi ke produk celengan 

dalam bentuk binatang dan buah-buahan waluh dikarenakan pada masa itu 

uang yang beredar jenis uang logam. Kemudian secara berturut-turut oleh 

Mbah Josentiko, Mbah Tupon, Mbah Gimin mengembangkan produk jenis 

lain jembangan, pengaron dan klenting.  
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Tahun 1825-1830 oleh Kyai Song, dia adalah salah satu dari 

pembantu, pekatik (yang mengurus kudanya) Pangeran Diponegoro 

mengembangkan produk berupa alat rumah tangga. Tahun 1830-1890 oleh 

Mbah Rono, Mbah Giyek, dan Mbah Jengkol mengembangkan produk 

berupa anglo. Tahun 1925 oleh Mbah Harto, Mbah Josetomo 

mengembangkan produk berupa pot. Tahun 1967 oleh Nyi Sulyantoro 

Sulaiman mengembangkan produk berupa pot dan vas ke dalam bentuk 

seni.  

Tahun 1970 oleh Bapak Sapto Hudoyo mengembangkan produk 

berupa motif binatang dengan dekorasi temple yang dijadikan ciri khas 

produk Kasongan sampai sekarang. Tahun1980 dikenalkan tungku (up 

draff) dan dikenalkan juga tanah liat dari Godean. Tahun 1985 Kantor UPT 

didirikan sebagai kepanjangan tangan pengrajin kepemerintahan dari 

semua problem dan kendalnya.  

Tahun 1987 keramik Kasongan memasuki pasaran ekspor secara 

komersial. Kemudian tahun 1988 kerajinan tanah liat glasiran dikenalkan 

didaerah ini. Selanjutnya pada tahun 2003 UPT ini bekerjasama dengan 

Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidikan dan Tenaga 

Kependidikan Seni dan Budaya yang dulu bernama PPPG Kesenian 

Yogyakarta dengan Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi 

Kabupaten Bantul.   
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Pada tahun 2006 masyarakat Desa Bangunjiwo mengadakan 

perkumpulan dan membentuk sebuah paguyuban para pengrajin yang ada 

di Kasongan dengan nama Setya Bawana yang mana pada saat pasca 

gempa Yogyakarta. Desa Bangunjiwo merupakan salah satu desa yang 

terkena gempa paling parah, yang mana pada saat ini menjadikan para 

pengrajin menjadi jatuh bangun atas usaha yang sudah dibangunnya, akan 

tetapi itu semua tidak membuat para pengusaha berhenti sampai situ saja. 

Para pengrajinpun berusaha gotong royong membangun kembali usaha 

kerajinan yang dirintisnya bersama-sama terutama di Desa Bangunjiwo. 

Pada tanggal 10 Agustus 2006 telah diturunkannya Pengesahan Akta 

Pendirian Badan Hukum dan resmi dengan nama Koperasi Setya Bawana 

dari Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Bantul 

dengan Nomor: 084/BH/VIII/2006, di daftarkan dalam buku daftar umum 

kantor Menteri Negara Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 

Republik Indonesia.  

Maksud dan Tujuan dibentuknya Koperasi Setya Bawana pada 

Kerajinan Kasongan adalah:  

“Koperasi Setya Bawana didirikan dengan maksud untuk 

membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian 

serta mewujudkan cita-cita masyarakat desa Bangunjiwo 

menjadikan Kasongan sebagai Sentra Gerabah dan 

Keramik terbesar dan mendunia akan kerajinannya.”
50
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 Wawancara bersama Bogimin, Ketua Pengawas Koperasi Setya Bawana, Tanggal 23 

November 2017.  
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Pada tugas dan fungsi utama dari Koperasi Setya Bawana adalah 

sebagai berikut: 

a. Penggerak dan pendorong pertumbuhan ekonomi daerah khususnya 

desa Bangunjiwo. 

b. Sebagai pemegang kas anggota Koperasi Setya Bawana. 

c. Sebagai penyumbang dana bergulir agar dapat membantu 

kebutuhannya dalam membuat kerajinan gerabah ataupun keramik.   

d. Membantu anggota Koperasi Setya Bawana dalam memasarkan 

barangnya dengan menitipkan barang dagangannya dikantor UPT (Unit 

Pelayanan Teknis).  

2. Visi dan Misi Koperasi Setya Bawana pada Kerajinan Gerabah dan 

Keramik di Kasongan.  

a. Visi 

Visi dari Koperasi Setya Bawana ialah Menjadikan Daerah Kasongan 

menjadi sentra gerabah di Kota Yogyakarta. 

b. Misi 

Misi Koperasi Setya Bawana meliputi 3 hal dan diantaranya yaitu:  

1) Mengurangi pengangguran didesa 

2) Meningkatkan kualitas gerabah dan keunikannya 

3) Menembus pasar nasional bahkan internasional 
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3. Produk-produk yang dihasilkan Kerajinan Kasongan 

Kerajinan Kasongan adalah tempat berkumpulnya pengrajin atau 

seniman yang menghasilkan suatu karya dari masa penjajahan belanda 

sampai saat ini. kerajinan yang dihasilkan berawal dari bahan baku berupa 

gerabah dan keramik, disini kita dapat menemukan hasil kerajinan sampai 

ratusan bahkan ribuan gerabah atau keramik dengan berbagai jenis ukuran 

dan bentuk. Hasil kerajinan dari gerabah Kasongan pada umumnya adalah 

pot/vas bunga, teko, patung loro blonyo, batung binatang, air mancur, guci, 

dan produk-produk keramik lainnya. Pada kerajinan bentuk guci, kita dapat 

menemukan banyak varian dan bentuk yang ada di Kasongan, dikarenakan 

guci ini merupakan jenis keraik yang paling kerap diburu oleh para 

wisatawan.  

Selain dari ukuran dan bentuknya yang beragam, ukuruannya pun 

diawali dari dua sampai tiga jengkal tangan sampa setinggi bahu orang 

dewasa pun ada. Guci di Kasongan pun memiliki beragam model finishing 

yang terlihat alami, dengan menggunakan cat sebagai media dalam 

melakukan sebuah finishing pada guci tersebut. Guci jenis ini relatif awet, 

sejak dulu hingga saat ini kerajinan guci ini tetap laris dan diburu para 

wisatawan. Selain karena banyaknya pilihan warna dan motif, finishing 

pada guci pun memuncullkan keorisinilan dan citra asli yang menjadikan 

ciri khas kerajinan Kasongan. 
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Seiring akan berkembangnya zaman, guci di Kasongan juga 

memiliki berbagai macam model finishing. Saat ini dapat kita lihat di 

pinggiran sepanjang jalan Raya Kasongan model-model aksen yang lebih 

mewah dan modern. Salah satunya adalah finishing mozaik atau bahan dari 

potongan-potongan keramik yang disusun sedemikian rupa dan menjadikan 

sebuah guci yang unik dan berbeda dari yang lainnya.   

B. Hasil dan Pembahasan  

1. Praktik Akad         ’ pada produk Kerajinan di Kasongan. 

Akad istishn ‟ merupakan salah satu bentuk dari jual beli pesanan 

dimana pembeli datang untuk meminta dibuatkan suatu barang kepada 

penjual. Kasongan merupakan Pusat Kerajinan gerabah dan keramik. 

Objek yang diperjanjikan pada pusat kerajinan di Kasongan berupa 

manufacture order atau kontrak produksi. Kebutuhan masyarakat akan 

jual beli pesanan saat ini sedang marak diminati, salah satu peminat 

dalam akan jual beli pesanan ini dilihat dari kenyamanan dan kepuasan 

yang menikmati oleh para penggunanya.  

Data dari hasil penelitian merupakan data yang didapat dari hasil 

di lapangan, yang mana data tersebut diperoleh dari wawancara dengan 

para pihak yang berkaitan langsung pada penelitian yang dilakukan, 

diantaranya penjual dan pembeli kerajinan gerabah maupun keramik di 

Kasongan Kabupaten Bantul. Untuk mendapatkan hasil dari praktek jual 
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beli istishn ‟ yang terjadi di kerajinan Kasongan, peneliti mendapatkan 

hasil dari wawancara dari para pelaku akad di Kasongan yaitu dengan 

narasumber utama dan para pembeli yanhg ada dilokasi. Kemudian 

dijelaskan bagaimana sistem penjualan yang ada di beberapa toko yang 

ada di Kasongan oleh Bapak Rubianto selaku penjual yaitu sebagai 

berikut: 

“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.”
51

   

 

Dari sumber yang saya dapat dari hasil wawancara diatas yaitu 

hanya mengunakan sistem kekeluargaan yang mana diperbolehkan dalam 

Islam maka bisa dapat diakui sebagai akad jual beli istishn ‟ yang sesuai 

syariah. Akan tetapi peneliti juga mendapati hasil wawancara dari toko 

lainnya yang sama dalam praktek istishna, seperti yang dijelskan oleh Ibu 

Dumi selaku penjaga toko Dwiyanto Keramik sebagai berikut: 

“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 
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 Wawancara bersama Rubianto, Pemilik Toko Blessing Stone di Kasongan, 26 November 

2017. 
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membuatkan ya kita akan buatkan dan untuk pembayaran 

kita meminta dp diawal”
52

 

 

Apabila dilihat dari cara pemesanannya maka akad yang dilakukan 

pada toko diatas sudah sesuai dengan akad istishna dan kemudian peneliti 

pun juga menanyakan tentang wanprestasi kepada beberapa showroom 

yang ada di Kasongan. Berikut ini adalah jawaban dari hasil wawancara 

yang peneliti lakukan bersama Mbak Cucu: 

“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. Padahal total pemesanan 

mencapai puluhan juta. Sejak kejadian itu kita tetap 

menerima pesanan karena untuk memenuhi kebutuhan para 

konsumen mas tapi dengan catatan harus datang ketoko dan 

meminta alamat lengkap si pembeli”
53

 

 

Sudah dijelaskan bahwasannya telah terjadi sebuah wanprestasi 

yang mana kerugian terbanyak dari pihak penjual. Akan tetapi itu semua 

akan menjadikan sebuah pembeljaran bagi pemilik toko untuk tidak 

melakukan kesalahan yang sama. Karena pengalaman adalah guru terbaik 

dalam hidup ini. Ada pula wanprestasi yang dialami oleh Toko Dwiyanto 

Keramik yang pada saat itu peneliti mewawancarai mengenai hal 

tersebut: 
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 Wawancara bersama Dumi, Penjual kerajinan di Toko Dwiyanto Keramik Kasongan, 26 

November 2017. 
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 Wawancara bersama Cucu, Penjual kerajinan di Toko Yanto Pottery Kasongan, 26 

November 2017. 
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“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”
54

 

 

Dari sini kita bisa melihat sifat tanggung jawab yang diterapkan 

pada Toko Dwiyanto Keramik yaitu dalam ketentuan barang yang sesuai 

dengan Fatwa DSN tentang jual beli istishn ‟. Ada pula hasil wawancara 

yang mana pada Toko Divario Living yang tidak pernah kedapatan 

peristiwa wanpresatasi selama membuka toko, dikarenakan selalu 

menjaga akad jual belinya dengan baik seperti yang sudah dituangkan 

pada keputusan yang Fatwa DSN No.06/DSN-MUI/IV/2000 yaitu sebagai 

berikut: 

“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”
55

 

 

Transaksi seperti diataslah yang wajib ditanamkan dalam setiap 

akad jual beli istishn ‟, dengan bertemu langsung dalam segi pembayaran 
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 Dumi, Op.Cit, 26 November 2017. 
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 Wawancara bersama Neni, Penjual kerajinan di Toko Divario Living Kasongan, 26 

November 2017. 
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kemudian mencatatnya dalam ketentuan barangnya harus spesifikasi dan 

ketika barang sudah dibuatkan hukumnya mengikat.   

Dalam segi pembayaran para pembeli dibebaskan untuk 

menyicilnya di awal, melunasi langsung, ataupun di akhir saat barang di 

terima tergantung kesepakatan antara si pembeli dan penjualnya. Untuk 

sistem pembayaran peneliti sudah berhasil mewawancarai beberapa 

pembeli yang ada di Kasongan: 

a. Bapak Wahyudi pembeli di Toko Blessing Stone 

“saya dengan pak Rubianto sudah langganan mas, 

saya sedang membangun rumah jadi membutuhkan 

batu tempel untuk hiasan rumah saya, saya sekarang 

lupa bawa uang untuk bayarannya mas, tapi kata pak 

Rubianto barusan bayarnya nanti saja tidak apa-

apa”
56

  

  

b. Bapak Paiman Pembeli di Toko Dwiyanto Keramik 

 Ini mas saya mau ambil pesanan saya mas, saya pesan 

guci seminggu yang lalu mas,  saya sudah bayar cash 

kok mas dengan Bu Dumi”
57

 

 

c. Ibu Ninis Pembeli di Toko Dwiyanto Keramik 

 Saya mau memesan gantungan kunci mas buat acara 

nikahan anak saya, kaya souvenir gitu mas. Ya paling 

pembuatan tidak sampai satu bulan tadi bu dumi bilang 

sama saya. Kalo disini pembayarannya karena saya 
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 Wawancara bersama Bapak Wahyudi, Pembeli di Toko Blessing Stone, 26 November 2017. 
57

 Wawancara bersama Bapak Paiman, Pembeli di Toko Dwiyanto Keramik, 26 November 

2017. 
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sudah kenal di bayar setelah barang jadi gak apa apa 

mas”
58

 

 

Berikut adalah tabel dari hasil wawancara diatas sebagai berikut: 

Tabel 3. 1 Hasil Wawancara Pembeli 

No Nama Alamat Produk 

Pesanan 

Cara 

Pembayaran 

1 Bapak 

Wahyudi 

Kidul 

Kasongan 

Batu ukir 

tempel 

Diakhir 

setelah barang 

selesai 

2 Bapak Paiman Bugisan Guci Diawal 

dengan cash 

3 Ibu Ninis Sewon Souvenir Diakhir 

setelah barang 

selesai 

 

Setelah peneliti mengamati pelaksanaan akad istishn ‟ di lapangan 

kemudian mengupulkan data yang ada melalui observasi, wawancara, dan 

dokumentasi pada kerajinan di Kasongan, maka disini peneliti akan 

melakukan analisis terkait praktik akad istishn ‟ di Kasongan 

Yogyakarta. 

Menurut hasil data wawancara diatas, transaksi jual beli istishn ‟ 

pada produk kerajinan gerabah dan keramik di Kasongan secara teoritis 

sudah memenuhi unsur-unsur yang ada pada jual beli, yang mana unsur-

unsur tersebut agar dapat terpenuhi suatu transaksi jual beli yaitu harus 
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 Wawancara bersama Ibu Ninis, Pembeli di Toko Dwiyanto Keramik, 26 November 2017. 
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sesuai dengan rukun-rukun jual beli istishn ‟. Adapun rukun jual beli 

istishn ‟ menurut jumhur ulama ada empat macam yaitu: 

a. Bai‟ (penjual) 

b. Mustashni‟ (pembeli) 

c. Shigat (ijab dan qabul) 

d. Ma‟qud alaih (benda atau barang) 

Apabila dikaitkan dengan pelaksanaa transaksi jual beli pada 

kerajinan di Kasongan, telah memenuhi rukun-rukun jual beli istishn ‟ 

yang telah disebutkan diatas. Yang berpihak sebagai penjual yaitu para 

pengrajin atau pedagang yang ada di Kasongan, pembeli sebagai 

konsumen pemesan barang kerajinan yang berada di sekitar Kasongan 

atau luar padukuhuan Kasongan, sedangkan barang  atau benda yang 

dijadikan objek penelitian yaitu hasil kerajinan yang ada di Kasongan 

berupa gerabah maupun keramik seperti accessories, souvenir, vas bunga, 

guci, patung, dan lain-lain. Setelah terjadi kesepakatan antara pembeli dan 

penjual maka disitulah adanya suatu ijab dan qabul.  

Jika ditinjau dari segi pengertian, istishn   merupakan kontrak 

penjualan antara mustashni‟ (pembeli akhir) dan shani‟ (supplier). Dalam 

kontrak ini , shani‟ menerima pesanan dari mustashni‟.
59
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  M  S  fi i  ntonio, Bank Syariah Wacana Ulama dan Cendikiawan, Jakarta: Tazkia 

Institut, 1999,  hlm. 146. 
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                                    ’ 

1. Pihak yang pertama ialah penjual, yang mana dalam hal ini penjual harus 

menyetujui untuk memberikan ganti rugi kepada pihak pembeli apabila 

terdapat kecacatan pada barang yang dipesan dikarenakan kelalaian dari 

penjual. 

2. Pihak yang kedua ialah pembeli, yang mana dalam hal ini pembeli harus 

menyetujui atas pembayaran cicilan dengan pihak pertama yaitu penjual 

untuk membayar cicilan dengan tepat waktu dan besar kecilnya cicilan 

dan dibayar sesuai waktu yang telah disepkatinya. Contoh 1.500.000/ 

bulan selama empat bulan. 

3. Pihak pembeli mempunyai atas hak untuk memperoleh sebuah jaminan 

dari penjul apabila: 

a. Jumlah yang telah dibayarkan 

b. Penyerahan barang pesanan harus sesuai atas spesifikasi dan waktu 

yang telah ditentukan. 

                              ’ 

 k d istishn    k n ber khir  p bil  did s ri oleh beber p  

faktor, di antaranya yaitu: 

- Terpenuhinya sebuah kewajiban yang dilakukan oleh kedua belah 

pihak 
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- Perjanjian antar kedua belah pihak apabila ada pemberhentian 

kontrak 

- Pembatalan hukum kontrak bisa terjadi apabila di antara kedua belah 

pihak memiliki sebab akibat yang dapat dimengerti atau masuk akal 

atas penyelesaian kontrak tersebut.  

Maka praktik jual beli istishn ‟ pada produk kerajinan di Kasongan 

yang pertama yaitu, pembeli akan memilih atas jenis atau bentuk barang  

pesanan, bahan produksi akan disiapkan oleh penjual. Kedua, setelah 

pembeli memilih atas pesanan barang yang diinginkan  sesuai kriteria dan 

spesifikasi, maka pembeli harus menunggu atas barang yang dipesan 

sesuai kesepakatan waktunya antara kedua belah pihak. Ketiga, pembeli 

harus mengkonfirmasi serta bernegosiasi atas jenis pembayaran yang 

akan di sepakati dengan penjual, dengan cara mencicil atau tunai. 

Keempat, setelah melakukan konfirmasi dan negosiasi antara pembeli 

dengan penjual maka tercapailah sebuah kesepakatan, dan penjual akan 

membuatkan pesanan barang tersebut sesuai dengan kesepakatan kedua 

belah pihak baik mengenai spesifikasi barang maupun jangka waktu 

dalam menyelesaikan pesanannya. 

 Jika dilihat dari kajian teori yang ada diatas, pada sistem 

pembayaran akad istishn ‟ yang dilakukan dengan cicilan atau tunai  baik 

di awal, di tengah, maupun di akhir, maka sistem pembayaran yang ada 

pada produk kerajinan di Kasongan dapat dilakukan secara tunai atau 
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cicilan, cicilan tersebut berupa membayar dengan DP yang mana sisanya 

kan di bayar kemudian hari, atau membayar diakhir setelah pesanan 

sudah selesai. 

Langkah terakhir yaitu proses pengiriman barang yang mana 

barang telah selsai dikerjakan oleh penjual. Berikut ini adalah penjelasan 

penjaga Toko Divario Living mengenai pengambilan setelah barang 

selesai dikerjakan: 

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.
60

 

 

Pada perilaku yang diterapkan oleh penjual dari hasil 

wawancara di atas menunjukkan bahwa tanggung jawab adalah 

keut m  n d l m mel kuk n tr ns ksi mu  m l h  Terut m  p d  

penjual yang mana dijelaskan apabila terjadi wanprestasi pada 

barang yang di pesan maka penjual akan bertanggung jawab atas 

ketidak sesuaian pada jual beli pesanan, juga dibolehkannya untuk 

membatalkan akad bagi pembeli pabila ada kesalahan dalam 

pembuatannya. 
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 Wawancara bersama Neni, Penjual kerajinan di Toko Divario Living Kasongan, 26 

November 2017.  
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2. Praktik Jual Beli         ’ Pada Produk Kerajinan di Kasongan 

Tinjauan Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional NO. 06/DSN-

MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli         ’ 

Akad istishn ‟ biasanya digunakan pada lembaga keuangan syariah 

terutama pada perbankan syariah. Padahal akad istishn ‟ tidak hanya 

diterapkan pada perbankan syariah, akan tetapi akad ini dapat diterapkan di 

dalam transaksi mu  m l h  nt r  individu   ng s tu deng n individu   ng 

lainnya. Sehingga teori yang telah ditetapkan oleh Fatwa Dewan Syariah 

Nasional No. 06/DSN-MUI/IV/2000 dapat diterapkan sebagai pedoman 

individu untuk melakukan sebuah transaksi istishn ‟.  

Penelitian ini menggunakan tinjauan Fatwa Dewan Syariah 

Nasional No. 06/DSN-MUI/IV/2000 agar masyarakat dapat mengetahui 

bahwa transaksi-transaksi yang dilakukan bisa di sesuaikan dengan 

ketetapan fatwa tersebut, dan fatwa ini dapat diakses secara umum serta 

mudah dipahami bagi siapapun yang membacanya. tinjauan fatwa ini bisa 

di pahami serta di akses secara umum, selain fatwa ini sering digunakan 

oleh lembaga keuangan syariah, fatwa ini pun mempermudah pembacanya 

dalam memahami isi fatwa sendiri yang mana akad-akad syariah dari fatwa 

tersebut bisa dijadikan sebagai pedoman dalam bertransaksi. 

Istilah menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 06/DSN-

MUI/IV/2000 tentang istishn ‟ adalah akad jual beli dalam bentuk 

pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan 
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tertentu yang disepakati antara pemesan (pembeli, mustashni‟) dan penjual 

(pembuat, shani‟).
61

 Dengan demikian akad istishna‟ dapat diaplikasikan di 

bidang manufaktur dan kontruksi. 

Adapun praktik jual beli istishna‟ pada produk kerajinan di Kasongan 

yang dapat di tinjau melalui keputusan yang telah ditetapkan oleh Fatwa 

Dewan Syariah Nasional No. 06/DSN-MUI/IV/2000 yaitu sebagai berikut: 

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.  
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 Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 06/DSN-MUI/IV/2000. 
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6. Tidak boleh menukar barang, kecuali dengan barang 

sejenis sesuai kesepakatan. 

7. Dalam hal terdapat cacat atau barang tidak sesuai dengan 

kesepakatan, pemesanan memiliki hak khiyar (hak 

memilih) untuk melanjutkan atau membatalkan akad. 

Ketiga : Ketentuan Lain: 

1. Dalam hal ini pesanan sudah dikerjakan sesuai dengan 

kesepakatan, hukunya mengikat. 

2. Semua ketentuan dalam jual beli salam yang tidak 

disebutkan diatas berlaku pula pada jual beli istishn ‟. 

3. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau 

jika penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi 

S  ri  h setel h tid k terc p i kesep k t n mel lui 

musyawarah. 

Ketentuan tentang pembayaran pada keputusan fatwa diatas 

dijadikan sebagai acuan pada pembayaran, dan alat bayar yang dipakai 

pada transaksi jual beli kerajinan di Kasongan yaitu antara pembeli dan 

penjual menggunakan uang yang sudah jelas jumlah dan bentuknya serta 

diketahui oleh kedua belah pihak. Pada sistem pembayarannya yang 

dilakukan oleh pembeli dan penjual pada produk kerjinan di Kasongan 
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menggunakan dua cara yaitu dengan sistem pembayaran tunai maupun 

cicilan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.  

Dapat diketahui bahwasannya pembayaran yang sering digunakan 

oleh pembeli di Kasongan adalah dengan cara cicilan atau angsuran. 

Biasanya pembeli akan membayar cicilan diawal atau memberikan DP 

setelah terjadi kesepakatan pemesanan, dan ada juga yang membayar di 

akhir biasanya karena sudah saling percaya atau kenal. Akan tetapi, ada 

pula yang melakukan pembayaran diawal atau pembayaran dimuka.  

Sistem pembayaran dengan cicilan atau angsuran pada produk kerajinan di 

Kasongan tidak terdapat tambahan ataupun bunga, yang mana dalam hal ini 

dapat dikategorikan sebagai riba dan dapat berakibat haramnya transaksi 

yang dilakukan. 

Jenis-jenis kerajinan dari gerabah dan keramik merupakan objek 

transaksi jual beli istishn ‟ pada produk kerajinan di Kasongan. Adapun 

teori fatwa DSN-MUI mengenai ketentuan barang yang ada diatas, 

kemudian diterapkan pada sistem jual beli pesanan di Kasongan. Para 

penjual sebelum menjual kerajinannya terlebih dahulu menjelaskan 

ketentuan mengenai barang yang akan dijadikan objek jual beli pesanan 

tersebut yaitu beberapa macam kerajinannya. Penjual akan menawarkan 

beberapa macam kerajinan yang diantranya dengan menggunakan gerabah 

saja, gerabah dengan menggunakan finishing dengan cat menggunakan 
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motif yang bermacam-macam, ada gerabah yang pada bagian luarnya 

dipadukan dengan aksen keramik yang menjadikan hasil kerajinan lebih 

mewah.  

Setelah penjual menawarkan beberapa macam mengenai ketentuan 

barang dan pembeli memilih salah satu produk kerajinan yang ada diatas,  

maka penjual akan menanyakan spesifikasi mengenai ukuran yang 

diinginkan oleh pemesan. Ukuran yang digunakan oleh pembeli yaitu 

dalam bentuk centi meter, kemudian setelah menentukan jenis produk 

kerajinan dan ukurannya,  maka pembeli akan memesan jenis produk 

kerajinan tersebut untuk dibuatkan suatu produk barang seperti, guci, vas 

bunga, patung, accessories, souvenir, miniatur dan lain lain. Akan tetapi, 

ada pula pembeli yang hanya memesan barang tanpa finishing pada produk 

kerajinan yang ada di Kasongan. Penjual yang ada di Kasongan juga 

menawarkan pembeli untuk membuat pesanan yang belum pernah dibuat 

sebelumnya yang mana nantinya akan menjadikan sebuah produk atau 

inovasi baru bagi para penjual di Kasongan yang kemudian penjual 

melakukan diskusi kepada pembeli mengenai produk baru tersebut sampai 

tercapainya sebuah kesepakatan.  

Dalam jangka waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak 

dalam pembuatan barang tersebut, maka dalam penyerahan barang 

dilakukan dikemudian hari setelah barang yang dipesan sudah selesai dan 

sesuai dengan pesanan dari pembeli.  
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Selama penjualan produk kerajinan berlangsung, terdapat beberapa 

kendala seperti cacatnya produk kerajinan yang dipesan pembeli, akan 

tetapi biasanya pembeli atau penjual tidak membatalkan akad tersebut, 

karena biasanya dalam melakukan penyelesaian ini penjual akan 

bertanggung jawab dengan cara mengganti produk kerajinan yang tidak 

sesuai dengan pesanan yang telah di sepakati.  

Akad istishn ‟ pada penerapannya memiliki kesamaan dengan akad 

salam yang mana diantara keduanya sama-sama merupakan akad  jual beli 

barang yang tidak ada ba‟i ma‟duum. Pada kedua akad ini diperbolehkan 

oleh syariat karena dalam memenuhi kebutuhan manusia yang mana sudah 

menjadi kebutuhan dan kebiasaan dalam menggunakannya. Berikut ini 

adalah pebedaan antara jual beli istishn ‟ dengan jual beli salam:
62

 

 

Tabel 3. 2 Tabel Perbedaan antara jual beli         ’ dengan jual beli 

salam 

No Subjek Salam         ’ Ketentuan 

1. Pokok 

kontrak  

Musl m f h M  n   Barang ditangguhkan 

dengan spesifikasi 

tertentu 

2. Harga Dibayar 

saat kontrak 

Bisa saat 

kontrak, bisa 

diangsur dan 

bisa dikumudian 

hari  

Cara menyelesaikan 

pembayaran merupakan 

perbedaan utama antara 

salam dan istishn ‟ 
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 Tabel perbedaan antara salam dan istishn ‟ di atas adalah hasil modifikasi dari tabel yang 

dibuat Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Fiqih Muamalah, (cet II), (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 

2010), h. 140-141). Imam Mustofa, Op.Cit, hlm. 97. 
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3. Sifat 

kontrak  

Mengikat 

secara asli 

Mengikat secara 

ikutan ( ab ‟i) 

Salam mengikat semua 

pihak sejak terjadinya 

kontrak, sedangkan 

istishn ‟ menjadi 

pengikat untuk 

melindungi produsen . 

Dengan demikian maka 

tidak ditinggalkan 

begitu saja oleh 

konsumen secara tidak 

bertanggung jawab 

4.  Kontrak 

pararel 

Salam 

pararel 

 stishn ‟ pararel  Baik salam pararel 

maupun istishn ‟ sah, 

asalkan kedua kontrak 

secara hukum terpisah 

5. Objek 

kontrak.  

Barang-

barang yang 

jelas 

spesifikasin

ya dan bisa 

barang atau 

komoditas 

alami yang 

bukan 

buatan 

manusia, 

seperti 

buah-

buahan.  

Barang-barang 

yang jelas 

spesifikasinya 

dan harus 

barang yang 

dapat dibuat 

oleh tangan 

manusia atau 

mesin. 

Objek akad salam lebih 

luas dibanding istishn ‟ 

yang hanya terbatas 

barang yang dapat 

dibuat dengan 

keterampilan atau 

mesin.  

 

Setelah melakukan wawancara dengan para penjual kerajinan di 

Kasongan terdapat bahwa sistem jual beli istishn ‟ yang dilakukan sudah 

sesuai dengan akad syariah. Para penjual sudah sedikit memahami akad 

istishn ‟ akan tetapi belum terlalu mengerti bagaimana penerapan yang 

sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional  No. 06/DSN-MUI/IV/2000. 

Dengan demikian, para pembeli melakukan kegiatan transaksi jual beli ini 
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dengan para penjual yang mana sudah menjadi adat kebiasaan yang ada 

disekitar Kasongan dan tanpa mengetahui pasti bagaimana hukum dalam 

bertransaksi. Disamping itu, akad yang dilakukan atas dasar saling percaya 

satu sama lain dan tidak adanya barang jaminan maka ketika nantinya 

terdapat sebuah wanprestasi maka yang dilakukan oleh kedua belah pihak 

yaitu dengan cara musyawarah.  

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan berdasarkan   

Fatwa Dewan Syariah Nasional  No. 06/DSN-MUI/IV/2000 maka ditarik 

kesimpulan bahwa dalam melakukan transaksi pada produk kerajinan di 

Kasongan sudah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada, karena 

dalam prakteknya yang terjadi di Kasongan menggunakan metode 

penerapan yang diperbolehkan oleh Fatwa DSN MUI tersebut yaitu dimana 

pada barang yang diperjual belikan adalah dalam bentuk barang, jenis 

ataupun takarannya, serta pada ketentuan barangnya dapat diketahui 

dengan baik dan jelas yang mana pembeli akan mendapatkan barang sesuai 

keinginannya. Selain itu barang yang dipesan  adalah barang yang sudah 

biasa dipesan oleh turis lokal maupun turis asing dan menjadi sebuah 

kebiasaan bagi pembuat atau penjual dalam membuatkan barang sesuai 

keinginan pemesan.  

Pada saat melakukan pesanan kerajinan di Kasongan tidak ada 

batasan waktu yang ditentukan dalam melakukan pembayarannya dan 

tergantung kesepakatan antara kedua belah pihak, dan pembeli juga tidak 
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memberikan kesuruhan modal dalam pembuatan pemesanannya kepada 

penjual. Pembeli diperbolehkan mengamati atau memastikan pada produk 

kerajinan yang dipesannya dan harga yang telah disepakati. Tidak hanya 

dengan melakukan suatu perkataan untuk menjadikan sebuah keabsahan 

praktik jual beli istishn ‟, akan tetapi juga  menggunakan suatu perjanjian 

yang ditulis dalam sebuah nota atau kwitansi pembayaran yang sah.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




