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PENGERTIAN SYIRKAH



PENGERTIAN SYIRKAH

 Syirkah arti katanya adalah menjadi sekutu
atau serikat.
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 Syirkah menurut pengertian bahasa adalah
mencampurkan dua bagian atau lebih
sedemikian rupa sehingga tidak dapat lagi
dibedakan satu bagian dengan bagian lainnya. 
(An-Nabhani, An-Nizham al-Iqtishadi fil Islam, hal. 134). 
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 Syirkah menurut makna syar’i adalah suatu akad
antara dua pihak atau lebih, yang bersepakat
untuk melakukan suatu usaha/bisnis dengan
tujuan memperoleh keuntungan. (An-Nabhani, An-

Nizham al-Iqtishadi fil Islam, hal. 134).

PENGERTIAN SYIRKAH



 Definisi syar’i syirkah adalah suatu akad antara dua pihak atau
lebih, yang bersepakat untuk melakukan suatu usaha/bisnis
dengan tujuan memperoleh keuntungan.

 Unsur-unsur dari definisi syar’i syirkah:
1. Adanya akad yaitu ikatan ijab dengan kabul yang sesuai hukum

syara’ yang menimbulkan akibat hukum pada objek akad. 
2. Minimal 2 pihak/orang dan boleh lebih, tidak bisa hanya 1 

pihak/orang.
3. Bersepakat untuk melakukan suatu bisnis atau melakukan

kegiatan tijaroh (perdagangan), dan bila sudah berakad wajib
direalisasikannya sebuah bisnis tersebut sesegera mungkin.

4. Bertujuan untuk mendapatkan keuntungan, dan keuntungan
itulah yang akan menjadi kompensasi atau pendapatan para 
pelaku syirkah yang akan dibagihasilkan.

 Bila salah satu dari unsur definisi tersebut tidak terpenuhi maka
tidak bisa diartikan sebagai sebuah syirkah.
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PENGERTIAN BISNIS
& PRAKTIK BISNIS



 Karena syirkah itu untuk merealisasikan bisnis maka
harus paham bisnis itu apa.

 Bisnis adalah segala aktivitas individu atau organisasi
untuk memproduksi dan memasarkan barang atau jasa
kepada konsumen dengan tujuan memperoleh profit.

 Unsur definisi :

 1. Pelaku : individu /kelompok individu

 2. Kegiatan : produksi dan pemasaran, dst

 3. Sasaran : konsumen

 4. Hasil : barang atau jasa

 5. Tujuan : profit

 Bila unsur definisi tersebut tidak terpenuhi maka tidak
bisa diartikan sebagai sebuah Bisnis.

PENGERTIAN BISNIS



INPUT
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& TEKNOLOGI
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PROFIT...

Outcome : barang / jasa

RANGKAIAN BISNIS INPUT, PROSES & OUTPUT



 Bisnis Islami (Bisnis Syariah) adalah segala aktivitas bisnis
yang sesuai dengan Syariah Islam.

 Bisnis Islami (Bisnis Syariah) MELIPUTI PENERAPAN
SYARIAH PADA 4 (EMPAT) ASPEK SBB :

 1. INPUT (FAKTOR PRODUKSI)

 2. PROSES (TEKNOLOGI DAN MANAJEMEN)

 3. OUTCOME (BARANG DAN JASA)

 4. OUTPUT (PROFIT…)

 Jadi Bisnis Islami (Bisnis Syariah) bukan hanya mengenai
permodalannya saja yg harus sesuai Syariah. Tapi dalam
semua rangkaian bisnisnya. Maka seharusnya yang
dipelajari bukan hanya mengenai permodalan atau
model perseroannya saja.

PENGERTIAN BISNIS ISLAMI



 Yang wajib sesuai syariah :

 1. INPUT (sesuai syariah) : FAKTOR PRODUKSI

– (1) modal (capital)

– (2) tenaga kerja (labour)

– (3) SD alam / fisik (phisycal resources)

– (4) kewirausahaan (entrepreunership)

– (5) SD informasi (information resources)

PENGERTIAN BISNIS ISLAMI



 2. PROSES (sesuai syariah) :

 (1) Teknologi

 (2) Manajemen

– Manajemen Strategik

– Manajemen Prod/operasi

– Manajemen SDM

– Manajemen Keuangan

– Manajemen Pemasaran

 (3) Produksi Barang dan Jasa

PENGERTIAN BISNIS ISLAMI



 3. OUTCOME (sesuai syariah) : hasil proses
(barang/jasa)

 4. OUTPUT (sesuai syariah) :

 (1) Profit

– Pembelanjaan (Infaq) mis : nafkah

– Pengembangan (tanmiyah) mis : modal

– Distribusi (tauzi’), mis : zakat.

– Tabungan (iddikhar) : tabungan di bank, dll

(2) Benefit

(3) Network, dll

PENGERTIAN BISNIS ISLAMI



HUKUM SYIRKAH



 Hukumnya ja’iz (mubah). 
 Dalilnya As-Sunnah, a.l.

(1) Nabi SAW men-taqrir muamalah syirkah.
Banyak sahabat yang menjalankan syirkah dan Nabi
SAW mengakui/mendiamkannya.
(2) Nabi SAW bersabda :
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 "Allah ‘Azza wa Jalla telah berfirman: Aku adalah
pihak ketiga dari dua pihak yang ber-syirkah selama
salah satunya tidak mengkhianati yang lainnya. Kalau
salah satunya berkhianat, Aku keluar dari keduanya." 
(HR. Abu Dawud, al-Baihaqi, dan ad-Daruquthni)
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 Secara garis besar ada 2 (dua) macam syirkah :

1. SYIRKAH AMLAK adalah kepemilikan bersama oleh 
dua pihak atau lebih atas suatu barang yang 
diperoleh melalui salah satu sebab kepemilikan, 
seperti hibah, jual beli, waris, dll. Jadi syirkah
amlak adalah syirkah pada kepemilikan saja. 

2. SYIRKAH AKAD adalah akad antara dua pihak atau
lebih dalam pekerjaan (amal) dan/atau modal 
(maal) atau keuntungan. Jadi syirkah akad adalah
syirkah pada pengembangan kepemilikan. 
Pembahasan lebih lanjut dalam materi ini adalah 
syirkah akad tersebut.

MACAM-MACAM SYIRKAH



SYIRKAH AMLAK



 Syirkah amlak adalah syirkah kepemilikan harta atau syirkah
atas zat barang, dikenal juga dengan syirkatul milki atau
syirkatul aini.

 Syirkah amlak hanya untuk barang-barang yang tidak habis
terpakai.

 Bisa dikarenakan Jabran (terpaksa, otomatis, mutlak),
contoh : waris, hibah.

 Bisa dikarenakan Ikhtiyaran (pilihan sendiri, optional),
contoh : patungan membeli mobil.

 Ijin pemanfaatan objek syirkah amlak milik semua pelaku
syirkah, tidak boleh hanya ijin salah satu pelaku syirkah aja.

 Hasil dan resiko atas objek syirkah amlak menjadi hak dan
kewajiban bersama sesuai porsi kepemilikan.

SYIRKAH AMLAK



 Misal A dan B patungan membeli mobil dengan nilai 100jt
yang dananya A 60 jt dan B 40jt. Maka porsi kepemilikan
adalah A 60% dan B 40%.

 Kepemilikan mobil adalah milik A dan B. Pemanfaatan
terhadap mobil tersebut harus kesepakatan bersama.

 Bila mobil tersebut mendatangkan keuntungan dan
kerugian maka dibagi sesuai porsi kepemilikan.

 Misal mendatangkan kerugian yaitu terjadi kerusakan dan
ada biaya servis maka porsi pengeluaran biaya dibagi A
dan B 60:40.

 Begitu juga misal mendatangkan keuntungan, yaitu mobil
disewa maka porsi keuntungannya dibagi A dan B 60:40.

SYIRKAH AMLAK



SYIRKAH AKAD



RUKUN & SYARAT SYIRKAH



 Rukun syirkah ada 3 (tiga) :

1. Dua pihak yang berakad (Al-‘Aaqidaani) atau 
Pelaku Syirkah, yaitu pengelola (mudharib) 
dan/atau pemodal (shohibul maal).

2. Obyek akad (Al-Ma’quud ‘alayhi), yaitu mencakup
pekerjaan (amal) dan/atau modal (maal).

3. Ash-Shighat (ijab-kabul), yaitu setiap ucapan atau
perbuatan yang menunjukkan kerelaan. 

RUKUN SYIRKAH



 Syarat untuk Al-'Aaqidaani (Pelaku Syirkah),
yaitu :

1. Aqil (berakal).

Dalam kondisi sadar dan waras (tidak gila).

2. Mumayyiz.

Berumur 7 tahun lebih.

3. Mukhtar.

Tidak dalam kondisi dipaksa, harus saling
rela.

SYARAT SYIRKAH



 Syarat untuk Al-Ma'quud alaihi (objek akad), yaitu :

1. Objek akad Amal (pengelolaan) berupa tasharruf, 
yaitu perbuatan atau perkataan yang mempunyai 
akibat hukum. Contoh : menerima barang 
(perbuatan), mengadakan akad jual-beli 
(perkataan), mengelola keuangan atau tasharruf 
lainnya.

2. Obyek akad Maal (modal) dapat diwakilkan 
(qabilun li al-wakalah), agar keuntungan syirkah 
menjadi hak bersama di antara para syarik (pelaku 
syirkah), maka wajib modal diserahterimakan 
dalam majelis akad, tidak boleh tertunda.

SYARAT SYIRKAH



 Syarat untuk Ash-Shighat (Ijab Kabul), yaitu :

1. Muwafiq, yaitu adanya kesesuaian antara Ijab
dan Kabul.

2. Dalam satu majelis akad, yaitu para Pelaku
Syirkah berada dalam waktu dan/atau tempat
yang sama.

3. Tidak ada pemisah (fashil) antara ucapan Ijab
dan Kabul.

4. Semua pihak dapat mendengar (sama’)
ucapannya masing-masing.

SYARAT SYIRKAH



SKEMA RUKUN SYIRKAH

RUKUN SYIRKAH

1. Pelaku Syirkah → Pengelola (PL) Pemodal (PM)

2. Objek Akad → Amal/Pengelolaan Modal

3. Ijab Kabul → √ √

 Setiap Rukun tersebut harus memenuhi syarat-syarat yang
disampaikan sebelumnya.



WASSALAM..
SEMOGA BERMANFAAT..




