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JUAL BELI ISTISHNA’ DALAM BISNIS KREDIT PEMILIKAN  
RUMAH SYARIAH GRIYA SAFA PERSPEKTIF FATWA  

DEWAN SYARIAH NASIONAL 
 

Abstrak 

Model pembiayaan perumahan syariah dengan akad istishna’ saat ini banyak 
ditawarkan oleh pengembang properti syariah di Indonesia, salah satunya adalah 
KPR Syariah Griya Safa Karanganyar. Dalam hal ini jual beli dengan akad 
istishna’ juga telah diatur oleh Majelis Ulama Indonesia dalam fatwanya, yaitu 
fatwa Nomor 06/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Akad Istishna’. Tujuan penelitian 
ini adalah untuk mengetahui tinjauan fatwa Dewan Syariah Nasional pada akad 
jual beli perumahan syariah dan penyelesaian permasalahan konsumen yang 
melakukan penunggakan pembayaran menurut fatwa Dewan Syariah Nasional. 
Jenis penelitian ini adalah kualitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini 
merupakan data primer dari wawancara langsung dengan pemilik KPR Syariah 
Griya Safa Karanganyar. Data sekunder yang diperoleh yaitu berupa data buku-
buku yang terkait dengan akad istishna’ dan fatwa Dewan Syariah Nasional MUI. 
Metode yang digunakan merupakan metode wawancara dan dokumentasi. 
Analisis data yang digunakan dalam penelitian menggunakan metode deskriptif 
kualitatif. Hasil penelitian membuktikan bahwa praktek akad jual beli Istishna' di 
perumahan Syariah Griya Safa Karanganyar telah sesuai Fatwa Dewan Syari’ah 
Nasional NO: 06/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli Istishna'. Penyelesaian 
permasalahan konsumen yang melakukan penunggakan pembayaran dalam akad 
perjanjian jual beli istishna’ Griya Safa sudah sesuai dengan fatwa DSN, karena 
penyelesaian masalah dilakukan dengan kekeluargaan atau musyawarah. 

 
Kata kunci: Istishna’, KPR Syariah, Fatwa Dewan Syariah Nasional. 

 
Abstract 

The model of Islamic housing with istishna contract is currently being offered by 
sharia property developers in Indonesia, one of them is KPR Syariah Griya Safa 
Karanganyar. In this case, the buying and selling of istishna contracts has also 
been regulated by the Indonesian Ulema Council in its fatwa, namely fatwa 
Number 06 / DSN-MUI / IV / 2000 concerning the Istishna Agreement. The 
purpose of this study is to find out the fatwa review of the National Sharia 
Council in the contract of sale of sharia housing and settlement of problems of 
consumers who default on payments according to the fatwa of the National Sharia 
Council. This type of research is qualitative. The data used in this study is primary 
data from direct interviews with the owner of KPR Syariah Griya Safa 
Karanganyar. Secondary data obtained are in the form of books related to istishna 
’agreement and fatwa of the MUI National Sharia Council. The method used is 
the interview and documentation method. Analysis of the data used in the study 
used a qualitative descriptive method. The results of the study prove that the 
practice of the Istishna sale and purchase contract in the Griya Safa Karanganyar 
Sharia housing is in accordance with the National Shari'ah Council Fatwa NO: 06 
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/ DSN-MUI / IV / 2000 Concerning Istishna Sale and Purchase. Settlement of 
consumer problems that are in arrears in payments in the contract of the Istishna 
sale and purchase agreement Gri Griya Safa is in accordance with the DSN fatwa, 
because problem solving is done with family or discussion. 
 
Keywords:  Istishna’, Sharia House Ownership Credit, National Sharia Council 

Fatwa. 
 
1. PENDAHULUAN  

Kebutuhan masyarakat atas hunian dari tahun ke tahun semakin meningkat, hal ini 

seiring dengan pertambahan jumlah penduduk yang semakin meningkat. 

Masyarakat dalam memenuhi kebutuhan akan tempat tinggal atau rumah di daerah 

perkotaan, akan melakukan jual beli untuk memenuhi kebutuhannya tersebut. 

Aktifitas jual beli tersebut bervariasi macamnya, ada yang secara tunai maupun 

melalui cara pembiayaan atau dikenal dengan istilah Kredit Pemilikan Rumah 

(KPR). 

Produk KPR pertama kali diperkenalkan oleh Bank Rakyat Indonesia Tbk. 

yang menggunakan instrument bunga sebagai alat untuk memperoleh keuntungan 

dari produk yang ditawarkan tersebut. Saat ini banyak developer yang 

menawarkan perumahan islami dan cukup menarik perhatian konsumen, dengan 

konsep hunian dilengkapi fasilitas tempat ibadah dan pendidikan sesuai dengan 

syariat menjadi idaman umat islam kelas menengah. 

Perumahan yang berbasis syariah ini berbeda dengan perumahan-

perumahan pada umumnya (perumahan non-syariah). Perumahan syariah ini 

dalam transaksi jual belinya tanpa melalui perantara bank. Perbedaan mendasar 

lainnya antara perumahan yang berbasis syariah ini dengan perumahan non-

syariah terletak pada akad transaksinya. Dalam perumahan syariah akad yang 

digunakan untuk transaksi jual beli perumahan adalah akad istishna’. Istishna 

adalah akad jual beli antara al-mustashni (pembeli) dan as-shani (produsen yang 

juga bertindak sebagai penjual). Berdasarkan akad tersebut, pembeli menugasi 

produsen untuk menyediakan al-mashnu (barang pesanan) sesuai spesifikasi yang 

disyaratkan pembeli dan menjualnya dengan harga yang disepakati. Cara 

pembayaran dapat berupa pembayaran dimuka, cicilan, atau ditangguhkan sampai 

jangka waktu tertentu.1  

                                                
1 Wiroso, Produk Perbankan Syariah (Jakarta: LPFE Usakti, 2011), hlm. 245. 
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Perumahan dengan model pembiayaan syariah saat banyak ditawarkan 

oleh pengembang properti syariah di Indonesia, salah satunya adalah KPR Syariah 

Griya Safa Karanganyar. Keunikan dari perumahan syariah ini yaitu mempunyai 

konsep bahwa dalam transaksi jual belinya tanpa KPR bank, tanpa riba, tanpa 

denda, tanpa sita, tanpa asuransi, tanpa BI checking, dan tanpa akad bathil.2 

Namun, karena di setiap interaksi antar manusia pasti dapat menimbulkan 

permasalahan dan ketidaksepahaman, masih banyak calon-calon pembeli 

perumahan yang masih belum mengerti apa itu akad istishna’. Maka dari itu, 

dalam kegiatan bermuamalah tersebut harus menggunakan ketentuan-ketentuan 

yang berlaku di bidang hukum Islam dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah 

serta harus ada patokan-patokan atau metode-metode untuk bermuamalah. 

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) telah 

menetapkan fatwa untuk menerapkan prinsip-prinsip syariah di bidang muamalah, 

khususnya dalam kegiatan perekonomian. Dalam hal ini jual beli dengan akad 

istishna’ juga telah diatur oleh Majelis Ulama Indonesia dalam fatwanya, yaitu 

fatwa Nomor 06/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Akad Istishna’. 

Dari gambaran di atas, maka penulis tertarik meneliti masalah mengenai 

praktek istishna’ yang berjudul “Jual Beli Istishna’ dalam Bisnis Kredit 

Pemilikan Rumah Syariah Griya Safa Perspektif Fatwa Dewan Syariah 

Nasional”. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tinjauan fatwa Dewan Syariah 

Nasional pada akad jual beli perumahan syariah dan penyelesaian permasalahan 

konsumen yang melakukan penunggakan pembayaran di KPR Syariah Griya Safa 

Karanganyar menurut fatwa Dewan Syariah Nasional. 

 
2. METODE 

Penelitiаn ini аdаlаh penelitiаn kuаlitаtif. Penelitiаn kuаlitаtif (quаlitаtive 

reseаrch) аdаlаh penelitiаn yаng ditujukаn untuk mendeskripsikаn dаn 

mengаnаlisis fenomenа-fenomenа, peristiwа, аktivitаs sosiаl secаrа аlаmiаh.3 

                                                
2 Brosur pemasaran KPR Syariah Griya Safa 
3 Sutama, Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif, PTK, R & D (Surakarta: 

Fairuz Media, 2011), hlm. 282. 
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Dalam penelitian deskriptif bias harus diperkecil dan tingkat keyakinan harus 

maksimal.4 Gambaran yang jelas dalam hal ini adalah pelaksanaan akad istishna’ 

dalam bisnis perumahan syariah perspektif Fatwa Dewan Syariah Nasional. 

Data primer pada penelitian ini dalam bentuk hasil wawancara dan 

dokumentasi. Wawancara tersebut ditujukan kepada pemilik KPR Syariah Griya 

Safa Karanganyar tentang pelaksanaan akad istishna’ dalam bisnis perumahan 

syariah. Data dokumentasi dalam hal ini berupa struktur organisasi, perjanjian 

pengikatan jual beli (PPJB) dan informasi-informasi lainnya yang berkaitan 

dengan pelaksanaan akad istishna’ dalam bisnis perumahan syariah.  

Metode pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. 

Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif dimana setelah data 

terkumpul kemudian dianalisis, lalu digambarkan dalam bentuk kata-kata. Data 

sekunder berupa buku-buku yang terkait dengan akad istishna’, fatwa dewan 

syariah nasional MUI, jurnal, situs internet, dan hal-hal yang menjadi penunjang 

dalam pembuatan laporan skripsi yang berkaitan dengan pokok bahasan. 

  
3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Mekanisme Penerapan Akad Istishna’ Pada KPR Griya Safa 

Mekanisme penjualan rumah dengan sistem kredit pada KPR Griya Safa 

menggunakan skema pembayaran uang muka sebesar 30% dari harga rumah 

keseluruhan. Kemudian setelah uang muka 30% lunas barulah dilakukan akad 

Istishnâ’. Pada bulan pertama setelah akad dilakukan konsumen sudah mulai 

melakukan angsuran rumah sembari menpunggu pembuatan rumah selesai. 

Berikut peneliti lampirkan nota pembayaran angsuran uang muka pemesanan 

rumah. 

 
Gambar 1. Contoh Nota Pembayaran Angsuran Rumah 

                                                
4 Sukandarrumidi, Metodologi Penelitian: Petunjuk Praktis untuk Penelitian Pemula 

(Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012), hlm. 104. 
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Jika saat akad, sertifikat sudah jadi, maka pihak dari Bapak Kisno 

langsung melakukan Akta Jual Beli (AJB) kepada pembeli, namun apabila 

sertifikat belum jadi maka pihak pembeli dan Bapak Kisno melakukan Perjanjian 

Pengikat Jual Beli (PPJB) di hadapan Notaris.5 Pada intinya ketika serah terima 

unit, pihak Bapak Kisno dengan pembeli sudah Melakukan AJB, dan status 

sertifikat dititipkan bukan menjadi jaminan yang mengikat. Jika pembeli 

mempunyai sertifikat lain yang nilainya sama bahkan lebih, maka sertifikat yang 

dijualbelikan bisa langsung diberikan kepada pembeli pada saat akad dan 

sertifikat yang lain tersebut dijadikan jaminan atas sertifikat yang diperjualbelikan 

dan itu sudah menjadi hak pembeli, karena barang yang diperjualbelikan tidak 

bisa dijadikan jaminan dan harus menggunakan barang lain yang bernilai sama 

dengan barang yang perjualbelikan. 

Perjanjian kesepakatan atau akad pada pemesanan rumah antara pihak 

pembuat dan pembeli merupakan salah satu syarat wajib yang harus dilakukan 

sebelum melakukan transaksi pembelian rumah. Setelah surat perjanjian 

ditandatangani barulah pembeli melakukan akad pembelian. Akad dilakukan 

setelah pelunasan uang muka. Sebelum uang muka dilunasi pihak pembeli belum 

bisa melakukan akad dikarenakan uang muka yang diberikan digunakan dalam 

proses pembangunan rumah. Setelah pelunasan uang muka pembeli diharuskan 

mengisi identitas dirinya guna sebagai tanda bukti pemesanan rumah.6 

Peneliti mengambil satu contoh penerapan akad yang dilakukan pihak 

KPR Syariah Griya Safa selaku pembuat dan Ibu Jumi Rahayu selaku pemesan. 

Dalam akad tersebut dinyatakan bahwa kedua pihak telah bersepakat melakukan 

perjanjian jual beli Istishna' perumahan Griya Safa yang terletak di Beluk Kidul, 

Sroyo, Jaten Karanganyar dengan pasal-pasal yang tertera. Pihak pertama menjual 

unit rumah dengan spesifikasi rumah type 30/60 dengan luas tanah 60 m2 dengan 

kredit jual beli kepada pihak kedua dengan harga Rp. 224.000.200 (terbilang:dua 

ratus dua puluh empat juta dua ratus rupiah) dengan rincian pembayaran 

                                                
5 Hasil wawancara dengan Bapak Sukisno di kantor pemasaran rumah KPR Syariah Griya 

Safa, Jaten, Karanganyar, pada tanggal 1 Maret 2019 
6Hasil wawancara dengan Bapak Sukisno di kantor pemasaran rumah KPR Syariah Griya 

Safa, Jaten, Karanganyar, pada tanggal 1 Maret 2019 



6 

angsuran sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) perbulan maksimal setiap 

tanggal 15 bulan berjalan. Dan pihak kedua harus melunasi biaya pembelian 

perumahan tersebut paling lambat tanggal 15 bulan Februari tahun 2023.7 

Setelah semua transaksi selesai dilakukan, maka pihak I hanya tinggal 

melakukan pelunasan rumah dengan tenor yang sudah ditetapkan di awal 

perjanjian. Dan penyerahan rumah juga sudah ditetapkan diawal perjanjian setelah 

uang muka dibayarkan dan setelah akad dilakukan. Pada saat angsuran 

berlangsung, apabila pihak II terlambat dalam pembayaran angsuran dikarenakan 

sesuatu yang masih bisa ditolerir maka tidak ada denda yang harus dibayarkan. 

Karena ini merupakan salah satu program dari perumahan KPR Syariah Griya 

Safa ini. Namun apabila dikemudian hari pihak II tidak mampu untuk melunasi 

angsuran rumah tersebut dan terpaksa harus menjual rumah tersebut maka pihak I 

memberikan solusi kepada pihak II untuk menjual sendiri rumah tersebut atau bisa 

diwakilkan oleh pihak I, dengan catatan apabila ada sisa hasil dari penjualan 

rumah tersebut maka sisa uang penjualan tersebut diserahkan kepada pihak II. 

Karena ini juga merupakan salah satu program dari KPR Syariah Griya Safa ini.8 

 
3.2 Tinjauan Fatwa Dewan Syariah Nasional pada Akad Jual Beli 

Perumahan Syariah 

Akad perjanjian jual beli istishna’ Griya Safa, berdasarkan temuan penelitian di 

atas terdiri dari 6 pasal yaitu, pasal 1 berisi tentang tipe & harga rumah; pasal 2 

tentang rincian pembayaran, pasal 3 tentang penyelesaian rumah, pasal 4 

mengenai jaminan & kredit macet, pasal 5 berisi tentang pembatalan dan 

pengunduran diri, dan pasal 6 berisi lain-lain. 

Pasal 1 menyebutkan tentang informasi mengenai tipe & harga rumah. 

Griya Safa memberikan keterangan tipe & harga rumah sebagai bentuk 

komitmennya atas barang yang diperjualbelikan, yaitu sebuah rumah dan typenya 

benar-benar ada. Hal ini sejalan dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional tentang 

                                                
7 Isi surat perjanjian akad Istishnâ’ pada KPR Syariah Griya Safa antara pembuat dan 

pemesan 
8Hasil wawancara dengan Bapak Sukisno di kantor pemasaran rumah KPR Syariah Griya 

Safa, Jaten, Karanganyar, pada tanggal 20 Juli 2018 
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Jual Beli Istishna No 06//DSN-MUI/IV/2000. Fatwa jual beli istishna adalah akad 

jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan criteria dan 

persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan (pembeli, mustashni’) dan 

penjual (pembuat, Shani’). Fatwa jual beli istishna, mengatur tentang tata cara 

pembayaran, ketentuan barang, dan ketentuan lain.  

Ketentuan pasal 2, dalam Akad perjanjian jual beli istishna’ Griya Safa, 

menguraikan tentang rincian pembayaran. Menurut Pedoman tata cara 

pembayaran yang ditetapkan oleh DSN, alat bayar harus diketahui jumlah dan 

bentuknya, baik berupa uang, barang, atau manfaat. Pasal 2 dalam akad istisnha 

menyebutkan, Pihak Kedua akan membayar angsuran sebesar  Rp. 1.000.000,00. 

Uraian dalam pasal 2 ayat 1 tersebut, telah jelas adanya ketentuan jumlah dan 

satuan rupiah yang ditransaksikan.  

Dewan Syariah Nasional juga menetapkan bahwa dalam akad istishna’, 

pembayaran dilakukan sesuai dengan kesepakatan, dan pembayaran tidak boleh 

dalam bentuk pembebasan hutang. Ketetapan ini diikuti oleh pihak Griya Safa 

dengan menyertakan ketentuan tersebut dengan membuat ketetapan kesepakatan 

berupa ketertiban dan keteraturan pembayaran angsuran tanpa harus ada surat 

penagihan/pemberitahuan terlebih dahulu, penegasan tanggal pembeli harus 

melunasi pembayaran, dan tanggung jawab penjual untuk menjadikan rumah 

sesuai yang ditentukan dalam kesepakatan. Kesepakatan yang dituangkan oleh 

Griya Sifa telah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh DSN. Namun 

dalam akad tersebut tidak ada penegasan bahwa pembayaran tidak dilakukan 

sebagai pembebasan hutang. Pada poin ini, akad transaksi jual beli istishna tidak 

sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional tentang Jual Beli Istishna No 

06//DSN-MUI/IV/2000. DSN telah mengatur bahwa dalam transaksi harus jelas 

tidak ada ibroh. Pembayaran tidak boleh dalam bentuk ibra’ (pembebasan utang). 

Contoh pembeli mengatakan kepada Kontraktor (penjual) “Saya beli rumah Anda 

sebanyak 3 Unit dengan harga Rp 300 juta yang pembayarannya/uangnya adalah 

Anda saya bebaskan membayar utang Anda yang dahulu (sebesar Rp 300 juta)”. 

Pada kasus ini Pembeli memiliki utang yang belum terbayar kepada Kontraktor, 
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sebelum terjadinya akad tersebut. Sehingga akad istisnha harus ada kejelasan, 

bahwa pasal 2 perlu adanya tambahan bahwa:  

1. Transaksi jual beli ini bukan terjadi atas adanya hutang-piutang 
sebelumnya 

Atau 
2. Transaksi jual beli antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua, bukan 

untuk pembebasan hutang yang terjadi sebelumnya. 
 

Pasal 3 tentang penyelesaian rumah, diuraikan bahwa Jadwal penyelesaian 

rumah yang terletak pada Blok: A. No.: 13 Pada Bulan Agustus Tahun 2018. Isi 

akad terkait penyelesaian rumah dalam akad perjanjian jual beli istishna’ Griya 

Safa, secara jelas menunjukkan waktu dan tempat penyelesaian rumah. Hal ini 

sejalan dengan fatwa DSN. Fatwa DSN menyebutkan, Waktu dan tempat 

penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan. 

Pada akad perjanjian jual beli istishna’ Griya Safa, juga disebutkan 

mengenai adanya jaminan. Pasal 4 mengenai jaminan & kredit macet, ayat (1) 

menguraikan tentang ketentuan PIHAK KEDUA menjaminkan tanah milik 

PIHAK KEDUA. Adapun rincian barang jaminan akan dituangkan di dalam Surat 

Jaminan Barang. Selanjutnya ayat (iii), menyatakan KEDUA PIHAK setuju 

untuk menitipkan SHM pada notaris/kantor Griya Safa 3 hingga pembelian rumah 

dinyatakan LUNAS yang dibuktikan dengan slip angsuran yang telah tervalidasi 

oleh sistem perbankan sebagai pertimbangan maslahat bagi KEDUA PIHAK. 

Keberadaan ketentuan jaminan, berdasarkan fatwa DSN tidak ditemukan. Namun 

ada hadist Nabi yang dikutip dalam fatwa DSN yaitu, 

 َالَضَرَر َوَالِضرَاَر (رواه ابن ماجه والدرقطين وغري مها عن أيب سعيد اخلدري)
“Tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun orang lain” (HR. Ibnu 
Majah, Daraquthni, dan yang lain dari Abu Sa’id al-Khudri). 
 

Berdasar pada kutipan hadits tersebut, jaminan barang berupa SHM yang 

dititipkan adalah bagian dari rumah yang sedang ditransaksikan. Selama proses 

pelunasan, dan rumah belum menjadi hak milik, maka selama itu pula rumah 

beserta hak miliknya tidak bisa dimiliki pihak kedua. Artinya tidak ada yang perlu 

dikhawatirkan sehingga membahayakan pihak kedua. Hal ini dapat dinyatakan 

bahwa tidak ada pertentangan antara akad perjanjian jual beli istishna’ Griya Safa. 
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Akad perjanjian jual beli istishna’ Griya Safa, dalam Pasal 5 berisi tentang 

pembatalan dan pengunduran diri. Ketentuan ini disebutkan dalam ayat (1) bahwa 

Apabila terdapat spesifikasi rumah yang tidak sesuai akad, PIHAK KEDUA dapat 

meminta kepada developer untuk membuat sesuai spesifikasi atau meneruskan 

akad dengan menerima ketidak sesuaian.  Ketentuan dalam pasal tersebut sesuai 

dengan fatwa DSN yang menyatakan bahwa Dalam hal terdapat cacat atau barang 

tidak sesuai dengan kesepakatan, pemesan memiliki hak khiyar (hak memilih) 

untuk melanjutkan atau membatalkan akad. Pada ayat (2) disebutkan bahwa dalam 

kurun waktu masa pembangunan, PIHAK KEDUA tidak dapat melakukan 

pembatalan pemesanan rumah. Ayat (3), menyebutkan Jika setelah masa 

pembangunan PIHAK KEDUA melakukan pengunduran diri, maka PIHAK 

KEDUA berkewajiban menyerahkan bukti-bukti angsuran yang telah tervalidasi 

oleh sistem perbankan, dan PIHAK PERTAMA berkewajiban mengembalikan 

pembayaran dari PIHAK KEDUA paling cepat 2 tahun dan paling lambat 3 tahun 

sejak pengunduran diri dilakukan. Dan terakhir ayat (iv) Jangka waktu 

pengembalian dilakukan secara bertahap sesuai jangka waktu angsuran yang 

diterima oleh PIHAK PERTAMA. Ayat (i) hingga ayat (iv), tidak ada yang 

menyimpang dari fatwa Dewan Syari’ah Nasional NO: 06/DSN-MUI/IV/2000, 

baik dari ketentuan ketentuan tentang pembayaran, ketentuan tentang barang, dan 

ketentuan lain. Pasal 6 berisi lain-lain, merupakan penutup yang berisi kelanjutan 

akad bila tidak bersesuaian akan diselesaikan secara syariah. 

Berdasarkan hasil penggalian data  diketahui bahwa KPR Syariah Griya 

Safa Karanganyar dalam proses transaksi jual beli rumah di perumahan syariah 

hanya melibatkan 2 pihak saja, yaitu konsumen dan pengembang (developer). 

Sebagaimana syarat sahnya suatu perjanjian, pada dasarnya perjanjian itu dibuat 

berdasarkan kesepakatan mereka yang mengikat dirinya, cakap untuk membuat 

suatu perjanjian mengenai suatu hal tertentu dan didasari suatu sebab yang halal.9 

  
 

                                                
9 Subekti. 1996. Hukum Perjanjian. Jakarta: Intermasa, hlm. 17. 
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3.3 Penyelesaian Permasalahan Konsumen yang Melakukan Penunggakan 

Pembayaran Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional 

Berdasarkan ketentuan dalam akad perjanjian jual beli istishna’ Griya Safa, dapat 

diketahui ada 9 permasalahan yang dihadapi yaitu sebagai berikut: 1) Kredit 

macet selama dalam proses pemesanan rumah berlangsung; 2) Pihak Kedua tidak 

melakukan pembayaran angsuran selama 2 bulan setelah penyerahan rumah; 3) 

Pihak Kedua tidak melakukan pembayaran selama 3 bulan setelah adanya SP1; 4) 

Pihak Kedua tidak melakukan pembayaran selama 2 bulan sejak rescheduling; 5) 

Jaminan Barang/Penjamin Personal tidak dapat menutupi angsuran yang macet 

dan Pihak Kedua tidak dapat membayarnya; 6) Pihak Kedua tidak mampu 

menjual rumah yang sedang ditransaksikan selama dua bulan; 7) Spesifikasi 

rumah yang tidak sesuai akad; 8) Terjadi pembatalan selama masa kurun waktu 

masa pembangunan; dan 9) Setelah masa pembangunan Pihak Kedua melakukan 

pengunduran diri. 

Permasalahan yang terjadi, ketika terjadi penunggakan pembayaran 

dilakukan dengan cara melakukan rescheduling ulang, pemberian SP1 hingga 

SP3, hingga penjualan barang jaminan. Adapun permasalahan beserta 

penyelesaian selengkapnya dapat dilihat dalam sajian tabel berikut. 

Tabel 1. Permasalahan Jual Beli Istishna’ Griya Safa Beserta Penyelesaian 

No Permasalahan Penyelesaian 

1 KREDIT MACET Pasal 3, (iv) 
Apabila PIHAK KEDUA 
mengalami kredit macet selama 
dalam proses pemesanan rumah 
berlangsung. 

Maka KEDUA PIHAK bersepakat 
untuk melakukan penundaan jadwal 
serah terima rumah sesuai jumlah 
bulan yang macet. Selanjutnya 
dituangkan dalam bentuk MoM. 

2 Apabila PIHAK KEDUA tidak 
melakukan pembayaran angsuran 
selama 2 bulan setelah 
penyerahan rumah. 

Maka PIHAK PERTAMA akan 
memberikan Surat Peringatan 1 (SP1) 
agar pembayaran dirapel pada bulan 
ke-3 sejak terjadinya kemacetan 
angsuran. 

3 Apabila PIHAK KEDUA tidak 
melakukan pembayaran selama 3 
bulan setelah adanya SP1 di atas. 

Maka KEDUA PIHAK sepakat untuk 
melakukan rescheduling  pembayaran. 

4 Apabila PIHAK KEDUA tidak 
melakukan pembayaran selama 2 
bulan sejak rescheduling 

Maka PIHAK PERTAMA diberikan 
KUASA PENUH dan 
PERSETUJUAN oleh pihak kedua 
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No Permasalahan Penyelesaian 

untuk melakukan penjualan terhadap 
Barang Jaminan atau Penjamin 
Personal membayarkan hutang 
tertunggak PIHAK KEDUA. 

5 Apabila Jaminan Barang/ 
Penjamin Personal tidak dapat 
menutupi angsuran yang macet 
dan PIHAK KEDUA tidak dapat 
membayarnya, 

Maka PIHAK KEDUA dapat menjual 
rumah yang sedang ditransaksikan dan 
melunasi sisa angsuran. 

6 Apabila PIHAK KEDUA tidak 
mampu menjual rumah yang 
sedang ditransaksikan selama dua 
bulan (sebagaimana tertuang 
dalam pasal 3 butir vii). 

Maka PIHAK KEDUA dapat 
memberikan KUASA PENUH kepada 
PIHAK PERTAMA untuk menjual 
rumah tersebut. 

7 Apabila terdapat spesifikasi 
rumah yang tidak sesuai akad. 

PIHAK KEDUA dapat meminta 
kepada developer untuk membuat 
sesuai spesifikasi atau meneruskan 
akad dengan menerima 
ketidaksesuaian. 

8 Selama dalam kurun waktu masa 
pembangunan, PIHAK KEDUA 
tidak dapat melakukan 
pembatalan pemesanan rumah. 

Lantas bila terjadi ada pembatalan 
selama masa kurun waktu masa 
pembangunan bagaimana? 

9 Jika setelah masa pembangunan 
PIHAK KEDUA melakukan 
pengunduran diri, 

Maka PIHAK KEDUA berkewajiban 
menyerahkan bukti-bukti angsuran 
yang telah tervalidasi oleh sistem 
perbankan, dan PIHAK PERTAMA 
berkewajiban mengembalikan 
pembayaran dari PIHAK KEDUA 
paling cepat 2 tahun dan paling lambat 
3 tahun sejak pengunduran diri 
dilakukan 

 
Ada beberapa ketentuan yang telah disiapkan ketika terjadi permasalahan. 

Namun ada permasalahan yang masih belum jelas cara penyelesaiannya yaitu 

ketentuan yang menyatakan bahwa, selama dalam kurun waktu masa 

pembangunan, PIHAK KEDUA tidak dapat melakukan pembatalan pemesanan 

rumah. Penyelesaian yang diperlukan adalah ketika benar-benar terjadi 

pembatalan pemesanan rumah saat kurun waktu masa pembangunan. Hal ini 

menunjukkan bahwa dalam setiap akad, perlu ada evaluasi dan perbaikan, agar 
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perlindungan hak dan kewajiban masing-masing pihak tidak berlanjut adanya 

kedzoliman. Hasil penelitian menunjukkan adanya multiakad. 

Multi dalam bahasa berarti banyak (lebih dari satu) dan berlipat ganda, 

Multi akad dalam bahasa Indonesia berarti akad berganda atau akad yang banyak, 

lebih dari satu, atau dengan kata lain suatu kontrak (akad) yang menghimpun 

beberapa kontrak (akad) dalam satu kontrak (akad). Fiqh secara bahasa berarti al-

fahmu (paham), sedangkan secara istilah, fiqh berarti ilmu tentang hukum-hukum 

syara’ amaliyah yang digali atau diperoleh dari dalil-dalil yang  tafshili (rinci). 

Dengan kata lain, fiqh berarti kumpulan Hukum Syara’ yang berhubungan dengan 

amal perbuatan manusia (mukallaf) yang digali dari dalil-dalil yang rinci. Pada 

perkembangannya, istilah fiqh sering dirangkaikan dengan kata  al-Islami 

sehingga di kenal dengan istilah  al-fiqh al-Islami, yang sering diartikan hukum 

Islam yang memiliki cakupan makna yang luas. Istilah Hukum Islam adalah khas 

Indonesia, sebagai terjemahan dari al-fiqh Islami. Dalam al-Qur’an atau Hadits 

istilah hukum Islam tidak dijumpai, yang digunakan adalah kata Syari’ah yang 

dalam penjabarannya melahirkan istilah fiqh. Syari’ah dan Fiqh memiliki 

hubungan yang erat. Karena fiqh formula yang dipahami dari syari’ah.  

Syari’ah tidak dapat dipahami dengan baik tanpa melalui fiqh atau 

pemahaman yang memadai atau melalui ijtihad ahli fiqh. Atau dengan kata lain, 

Syari’ah sebagai hukum Islam yang yang murni (wahyu) belum tercampuri oleh  

ijtihad manusia sehingga bersifat  tsubut (tetap), sedang fiqh adalah hukum Islam 

yang  ijtihadi, artinya sebagai pemahaman terhadap Syaria’ah (wahyu) sehingga 

bersifat  thatawur (berkembang) sesuai tuntutan ruang dan waktu yang 

melingkupinya. Dengan demikian, makna hukum Islam lebih luas yaitu peraturan-

peraturan Allah yang harus ditaati dan dipatuhi oleh manusia dalam hidupnya baik 

berupa syari’ah (wahyu) yang bersifat  tsubut (tetap) maupun fiqh yang bersifat  

thatawur (berkembang). 

Hadits riwayat Abu Dawud, Ahmad, Tirmidzi dan Nasa’i bahwa Rasullah 

saw. pernah bersabda:10 

                                                
10 Harun, Multi Akad dalam Tataran Fiqh, SUHUF, Vol. 30, No. 2, November 2018 : 178-193. 
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َال حيَِلُّ َسَلٌف َوبـَْيٌع َوبـَْيٌع َوَال َشْرطَاِن ِىف بَيٍع َوَال رِْبُح َماملَْ َتْضَمْن َوَال بـَْيُع َمالَْيَس 

  ِعْنَدكَ 
Artinya: Tidak halal akad salaf (qardh) bersama akad bai’, dan juga dua syarat 

dalam satu akad bai’, dan keuntungan yang tidak kamu jamin, dan 
menjual apa yang tidak kamu miliki. 

 
Pada sudut pandang Syaria’ah di atas, adanya multiakad dalam Islam tidak 

diperbolehkan. Hal ini dilakukan agar, transaksi jual beli Istisna tidak digunakan 

sebagai kedok transaksi sehingga tidak tampak sebagai riba.  

Berdasarkan fatwa DSN, penyelesaian permasalahan konsumen yang 

melakukan penunggakan pembayaran dapat diselesaikan dengan musyawarah. 

Dan bila tidak memperoleh kesepakatan, maka penyelesaiannya dilakukan melalui 

Badan Arbitrasi Syari’ah. Pada akad perjanjian jual beli istishna’ Griya Safa, 

penyelesaian masalah baik melalui musyawarah ataupun Badan Arbitrasi Syari’ah 

tidak dicantumkan, namun pada awal terjadinya transaksi dan akad perjanjian 

dikemukakan secara lisan. Hal ini menunjukkan bahwa penyelesaian 

permasalahan konsumen yang melakukan penunggakan pembayaran dalam akad 

perjanjian jual beli istishna’ Griya Safa sudah sesuai dengan fatwa DSN. 

 
4. PENUTUP 

Praktek akad jual beli Istishna' di perumahan Syariah Griya Safa Karanganyar 

telah sesuai Fatwa Dewan Syari’ah Nasional NO: 06/DSN-MUI/IV/2000 Tentang 

Jual Beli Istishna'. 

Penyelesaian permasalahan konsumen yang melakukan penunggakan 

pembayaran dalam akad perjanjian jual beli istishna’ Griya Safa sudah sesuai 

dengan fatwa DSN, karena penyelesaian masalah dilakukan dengan kekeluargaan 

atau musyawarah. 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat dikemukakan 

beberapa saran berikut: 1) Syariah Griya Safa di Karanganyar sebagai pihak 

developer diharapkan dapat memberikan kesempatan yang lebih besar terhadap 

konsumen untuk melakukan negosiasi tentang isi-isi yang ada di dalam perjanjian 

jual beli perumahan, 2) Pihak konsumen diharapkan dapat selektif dalam 
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menerima promosi dan penawaran dari perusahaan manapun untuk membeli suatu 

rumah dan tidak hanya melihat penawaran awal, namun juga harus sesuai dengan 

hukum Islam serta teliti bagaimana melakukan suatu perjanjian terutama 

perjanjian jual beli yang menimbulkan akibat hukum bagi para pihak yang 

melaksanakan perjanjian. 
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