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MATERI SYIRKAH
- PERTEMUAN 2 -

OLEH : FIRLY FERDIANSYAH



AKAD SAH & TIDAK SAH



 AKAD ada dua macam :
1. AKAD SAH adalah akad yang memenuhi perintah

syara’ pada rukun dan syarat akad.
2. AKAD TIDAK SAH adalah akad yang tidak memenuhi

perintah syara’ pada rukun dan syarat akad.

 Dua macam AKAD TIDAK SAH :
1. AKAD BATAL adalah akad yg cacat pada salah satu

rukun akadnya, atau cacat pada syarat syar’i yang
wajib ada pada rukun aqad.

2. AKAD FASAD adalah akad yg cacat pada sifat akad,
yang bukan rukun dan syarat syar’i akad. Atau ada
syarat yang bathil.

AKAD SAH & TIDAK SAH



 Akad adalah perkara pokok. Maka dampak dari akad yang
tidak sah adalah tidak sah perkara turunannya.

 Kaidah fiqih :
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 “Jika gugur perkara pokoknya, gugur pula perkara
cabang/turunannya”.

 Bila akad syirkahnya tidak sah, maka pengelola beramal itu
tidak sah, pemodal memberikan modalnya tidak sah,
pengelola menggunakan modalnya tidak sah, bisnis yang
dijalankan tidak sah, bila mendatangkan keuntungan maka
menjadi keuntungan yang tidak sah, bila dibagihasilkan
juga tidak sah. Begitulah dampak akad syirkah yang tidak
sah.

 Berarti semua hal yang dilakukan dan hasil/harta dari akad
yang tidak sah menjadi hal dan hasil/harta yang tidak sah.
Dan harta yang tidak sah adalah harta yang haram.

IMPLIKASI AKAD TIDAK SAH



MACAM SYIRKAH AKAD



 Syirkah Akad dapat dibagi menjadi 5 (lima) 
macam :

1. SYIRKAH INAN

2. SYIRKAH ABDAN 

3. SYIRKAH MUDHARABAH

4. SYIRKAH WUJUH

5. SYIRKAH MUFAWADHAH 

SYIRKAH AKAD



 ADALAH SYIRKAH ANTARA 2 (DUA) PIHAK YAITU:
PIHAK PERTAMA, PENGELOLA SEKALIGUS 
PEMODAL.
PIHAK KEDUA, PENGELOLA SEKALIGUS 
PEMODAL.

 Syirkah inan adalah syirkah antara dua pihak atau
lebih yang masing-masing memberi konstribusi
kerja (‘amal) dan modal (maal). 

 Modal harus berupa uang (nuquud); barang
(‘uruudh) (misal rumah) tidak boleh dijadikan
modal syirkah, kecuali jika barang itu dihitung
nilainya (qiimah al-‘uruudh) pada saat akad. 

SYIRKAH INAN



 Keuntungan didasarkan pada kesepakatan, 
sedangkan kerugian ditanggung oleh masing-
masing mitra usaha (syarik) berdasarkan porsi
modal. 

 Diriwayatkan oleh Abdur Razaq dalam kitab Al-
Jâmi’, Ali bin Abi Thalib ra. berkata :
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 "Kerugian didasarkan atas modal, sedangkan 
keuntungan didasarkan atas kesepakatan 
mereka (pihak-pihak yang bersyirkah)." (An-
Nabhani, 1990: 151)

SYIRKAH INAN



 ADALAH SYIRKAH ANTARA 2 (DUA) PIHAK YAITU:
PIHAK PERTAMA, BERKONTRIBUSI AMAL (PEKERJAAN).
PIHAK KEDUA, BERKONTRIBUSI AMAL (PEKERJAAN).

 Syirkah abdan adalah syirkah antara dua pihak atau lebih
yang semua pihak memberi konstribusi kerja (‘amal) 
saja. 

 Konstribusi kerja dapat berupa kerja pikiran (seperti 
penulis) ataupun kerja fisik (seperti pekerjaan tukang 
kayu, sopir, pemburu, nelayan, dst) 

 Tidak disyaratkan kesamaan keahlian, boleh berbeda
profesi. Jadi, boleh misalnya terdiri dari beberapa tukang
kayu dan tukang batu.

SYIRKAH ABDAN



 Namun, disyaratkan bahwa pekerjaan yang 
dilakukan merupakan pekerjaan halal/mubah. 
Tidak boleh berupa pekerjaan haram, misalnya, 
merampok, membunuh, berburu babi hutan
(celeng), dll

 Keuntungan yang diperoleh dibagi berdasarkan
kesepakatan; nisbahnya boleh sama dan boleh
juga tidak sama di antara pelaku syirkah.

 Untuk Syirkah Abdan yang tidak menggunakan
modal maka tetap disepakati Nisbah Bagi Rugi
nya pada saat akad.

SYIRKAH ABDAN



 Adalah SYIRKAH ANTARA 2 (DUA) PIHAK YAITU:
PIHAK PERTAMA, PENGELOLA (AMIL / MUDHARIB).
PIHAK KEDUA, PEMODAL (SHAHIBUL MAL)

 Syirkah mudharabah adalah syirkah antara dua pihak
atau lebih dengan ketentuan, satu pihak memberikan
konstribusi kerja (‘amal), sedangkan pihak lain 
memberikan konstribusi modal (maal).

 Syirkah mudharabah juga biasa disebut qiradh atau
muqaradhah.

 Dalam syirkah ini, kewenangan melakukan tasharruf
hanyalah menjadi hak pengelola (mudharib/‘amil). 
Pemodal tidak berhak turut campur dalam tasharruf. 
Namun pengelola terikat dengan syarat yang ditetapkan
pemodal.  

SYIRKAH MUDHARABAH



 Dalam syirkah mudharabah, Keuntungan dibagi sesuai
kesepakatan di antara pemodal dan pengelola, 
sedangkan kerugian ditanggung hanya oleh pemodal.  

 Namun pengelola turut menanggung kerugian, jika
kerugian itu terjadi karena kesengajaan, kelalaian atau
karena melanggar syarat-syarat yang ditetapkan oleh 
pemodal. (Al-Khayyath, Asy-Syarîkât fî asy-Syarî‘ah al-Islâmiyyah, 2/66)

 Dalam Mudharabah Mutlaqah Pemodal tidak
memberikan batasan penggunaan Modal. Dalam
Mudharabah Muqayyadah Pemodal memberikan
batasan atau syarat-syarat penggunaan Modal, yang 
wajib dipatuhi oleh Pengelola.

SYIRKAH MUDHARABAH



 Syirkah wujuh adalah syirkah yang didasarkan pada 
wujuh (kedudukan, ketokohan, atau keahlian) 
seseorang di tengah masyarakat. 

 Ketokohan (wujuh) yang dimaksud dalam syirkah
wujuh adalah kepercayaan finansial (tsiqah
maaliyah), bukan semata-semata ketokohan di 
masyarakat. Maka dari itu, tidak sah syirkah yang 
dilakukan seorang tokoh (katakanlah seorang
menteri atau pedagang besar), yang dikenal tidak
jujur, atau suka menyalahi janji dalam urusan
keuangan.

SYIRKAH WUJUH



 Sebaliknya, sah syirkah wujuh yang dilakukan oleh 
seorang biasa-biasa saja, tetapi oleh para pedagang
dia dianggap memiliki kepercayaan finansial (tsiqah
maaliyah) yang tinggi, misalnya dikenal jujur dan tepat
janji dalam urusan keuangan. (An-Nabhani, 1990: 155-156)

 Terdapat 2 (dua) bentuk/model syirkah wujuh yaitu 
yang pengelolanya adalah tokoh :

1. Syirkah wujuh yang termasuk kategori syirkah
mudharabah.

2. Syirkah wujuh yang termasuk kategori syirkah abdan.

 Karena itu syirkah wujuh tidak dibahas lebih lanjut
dalam materi ini.

SYIRKAH WUJUH



 Syirkah mufawadhah adalah syirkah antara dua
pihak atau lebih yang menggabungkan semua jenis
syirkah di atas (syirkah inan, ‘abdan, mudharabah, 

dan wujuh). (An-Nabhani, 1990: 156; Al-Khayyath, 1982: 25)

 Syirkah mufawadhah dalam pengertian ini adalah
boleh. Sebab, setiap jenis syirkah yang sah ketika
berdiri sendiri, maka sah pula ketika digabungkan
dengan jenis syirkah lainnya. (An-Nabhani, 1990: 156)

 Syirkah mufawadhah adalah syirkah the next level. 
Maka harus paham lebih dulu mengenai syirkah
dasar/basic nya terlebih dahulu. Dan tidak dibahas
lebih lanjut dalam materi ini.

SYIRKAH MUFAWADHAH



 Syirkah Akad ada 5 (lima) macam :

1. SYIRKAH INAN adalah syirkah antara pihak pertama pengelola
sekaligus pemodal dan pihak kedua pengelola sekaligus
pemodal.

2. SYIRKAH ABDAN adalah syirkah antara pihak pertama pengelola 
dan pihak kedua pengelola.

3. SYIRKAH MUDHARABAH adalah syirkah antara pihak pertama
pengelola dan pihak kedua pemodal.

4. SYIRKAH WUJUH adalah syirkah yang didasarkan pada wujuh
(kedudukan, ketokohan, atau keahlian) seseorang di tengah
masyarakat.

5. SYIRKAH MUFAWADHAH adalah syirkah antara dua pihak atau
lebih yang menggabungkan semua jenis syirkah di atas (syirkah
inan, abdan, mudharabah, dan wujuh).

MACAM SYIRKAH AKAD



 Pengelola (PL)

 Pemodal (PM)

 (PL+PM)  x (PL+PM) >> Inan

 (PL) x (PL) >> Abdan

 (PL) x (PM) >> Mudharabah

 (PL+PM)  x (PM) >> Musyarakah (turunan mudharabah)

 Gabungan Syirkah >> Mufawadhah

 Tambahan :

 (PL+PM)  x (PL) >> XXX TIDAK ADA XXX

SKEMA SYIRKAH AKAD



FILOSOFI SYIRKAH



 Syirkah termasuk Akad Tijaroh (Komersil/Bisnis) bukan
Akad Tabarru’ (Tolong Menolong). Yaitu akad yang 
tujuannya adalah untuk mendapatkan atau mencari
keuntungan.

 Syirkah bukanlah akad hutang, jadi skema yang 
dijalankan bukan seperti pengembalian hutang.

 Syirkah dibangun atas dasar perwakilan (wakalah) dan 
kepercayaan (amanah).

 Syirkah berarti Bercampur/Melebur. Maka para pihak
yang berakad akan menjadi satu dalam menjalankan
syirkah tersebut. Begitu juga beban dan biaya
perusahaan akan ditanggung oleh syirkah, bukan secara
pribadi.

FILOSOFI SYIRKAH



 Syirkah bukan hanya mengenai bagihasil, 
sebenarnya bagihasil tersebut hanyalah salah satu
implikasi turunannya saja. Yang harus dipastikan
adalah bagaimana berakad syirkah yang sah yang 
sesuai syariah, yaitu yang memenuhi rukun dan 
syarat akad syirkah. 

 Hakekatnya syirkah adalah pemodal mewakilkan
hartanya kepada pengelola, dengan begitu pemodal
mengizinkan pengelola untuk mengelola hartanya
sebagai modal dalam Bisnis.

 Para Pelaku Syirkah baik Pengelola maupun Pemodal
adalah para pemilik bisnis/perusahaan.

FILOSOFI SYIRKAH



 Para Pelaku Syirkah seperti Satu Badan. Itulah
pentingnya memahami filosofi syirkah agar para 
Pelaku Syirkah mempunyai visi dan misi yang sama.

 Para pengelola mempunyai tanggungjawab yang 
sama walaupun pembagian tugasnya berbeda agar 
efisien. Pengelola yang satu dengan yang lain boleh
menginterfensi bagian tugas pengelola yang lain.

 Pengelola yang berkontribusi modal kecil sama
suaranya dengan Pengelola yang berkontribusi
modal besar. Bila Pengelola yang satu tidak sepakat
dengan keputusan Pengelola yang lain maka
keputusan tersebut tidak boleh dijalankan.

FILOSOFI SYIRKAH



 Bila Pengelola lebih dari 2 orang maka wajib
mengangkat Pemimpin.

 Usaha yang dijalankan Pengelola haruslah usaha
yang Halal/Mubah.

 Menjalankan Bisnis sendiri sesuai Syariah insyaallah
bisa menjadi berkah, dan bila menjalankan Bisnis 
dengan Syirkah yang sesuai syariah insyaallah bisa
lebih berkah daripada Bisnis sendiri karena ada 
ALLAH SWT yang menjadi pihak ketiga, selama tidak
ada salah satu pihak yang bersyirkah yang 
berkhianat.

FILOSOFI SYIRKAH



PELAKU SYIRKAH



 Pelaku dalam syirkah harus jelas dan sesuai dengan
fungsinya masing.

 Siapakah Pengelolanya (PL).

 Siapakah Pemodalnya (PM).

 Pihak Pengelola (PL) dan Pihak Pemodal (PM) boleh
atau bisa lebih dari 1 orang.

 Syirkah boleh dilakukan antar sesama muslim, 
sesama kafir dzimmi atau sesama muslim dengan 
kafir dzimmi.

PELAKU SYIRKAH



 Maka syirkah boleh saja antara muslim dengan non 
muslim atau orang yang beragama lain selama 
usaha/bisnis yang dijalankan halal/mubah. Karena 
Rasullullah SAW juga pernah bermuamalah dengan 
non muslim.

 Para pelaku syirkah tidak boleh meminjam,
meminjamkan, menyumbangkan, memberikan atau
menghadiahkan modal dan atau keuntungan kepada
pihak lain kecuali atas dasar kesepakatan para
pelaku syirkah.

PELAKU SYIRKAH



 Pengelola adalah pihak yang dibolehkan dan mampu 
mengelola harta, bila tidak maka syirkahnya tidak sah.
Karena syirkah adalah akad untuk mengelola harta.

 Pengelola harus mau dan mampu memegang dan 
mengelola harta serta melakukan tasharruf terhadap
harta tersebut.

 Pengelola adalah pihak yang mempunyai hak tasharruf
(pengelolaan) penuh terhadap bisnis yang dijalankan.

 Pengelola terikat syarat yang diberikan oleh pemodal, 
misal bentuk Bisnis yang dijalankan, seperti kuliner, 
ternak hewan dll, maka wajib dijalankan oleh 
pengelola.

PENGELOLA



 Pengelola tidak boleh mewakilkan kepada orang lain 
untuk melakukan pengelolaan, karena objek akad
pengelola adalah amal/badannya.

 Pengelola boleh mengangkat pegawai dengan akad
ijarah untuk menjadi pegawai syirkahnya.

 Pengelola yang ideal adalah yang mempunyai ilmu
muamalah syariah dan kecakapan dalam
pengelolaan keuangan juga mempunyai ilmu bisnis.

 Pengelola akan mendapatkan penghasilan dari
keuntungan bisnisnya yang dibagihasilkan dengan
Pemodal. 

PENGELOLA



 Pengelola yang baik adalah yang bisa mengefisienkan
dan mengefektifkan bisnisnya. Termasuk penggunaan
SDM dan biaya-biaya. Agar keuntungannya bisa
maksimal.

 Pengelola tidak boleh menerima gaji untuk amal 
pengelolaannya, karena gaji implikasi dari akad ijarah, 
bukan akad syirkah. Bila pengelola mendapatkan
Bagihasil dan juga gaji maka akan terjadi multiakad, 
karena menjalankan akad syirkah dan ijarah.

 Pengelola boleh mendapatkan biaya pengganti
operasional (nafaqah), dan biaya tersebut sesusai
dengan nilai operasional, dan bukan untuk
mendapatkan keuntungan oleh Pengelola.

PENGELOLA



 Pengelola adalah pihak yang menerima kerugian
secara tenaga, waktu, energi dan pikiran.

 Pengelola tidak boleh menjalankan akad yang lain 
yang berhubungan dengan pengelolaan.

 Bila selama belum ada Keuntungan yang bisa di 
Bagihasil, Pengelola boleh meminjam
(kasbon/pinjaman dengan akad qardh dan 
merupakan akad yang terpisah dengan akad
syirkahnya) kepada Perusahaan yang akan 
dibayarkan bila ada Bagihasil di waktu berikutnya
atau menggunakan hartanya yang lain.

PENGELOLA



 Pemodal adalah pemilik modal yang 
mempercayakan sejumlah harta kepada Pengelola
yang menjadi modal untuk dikelola/dikembangkan.

 Pemodal boleh memberikan syarat atau ketentuan
diawal akad terhadap Bisnis yang akan dijalan dalam
syirkah tersebut. Misal hanya untuk Bisnis kuliner
sate, Asesoris kendaraan dll, yang wajib dijalankan 
oleh pengelola.

 Pemodal tidak boleh ikut campur dalam
pengelolaan, namun boleh memberikan saran dan 
melakukan pengawasan.

PEMODAL



 Pemodal tidak boleh mempersempit/membatasi
tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat
menghalangi tercapainya tujuan syirkah, yaitu
keuntungan.

 Pemodal akan mendapatkan penghasilan dari
bagihasil keuntungan bisnisnya seperti Pengelola.

 Pemodal adalah pihak yang menanggung kerugian
modal. 

 Tugas atau kewajiban Pemodal adalah memberikan
Modal untuk dikelola. Pemodal boleh menjalankan
akad yang lain diluar kewajibannya tersebut, selama
akad tersebut tidak saling mengikat.

PEMODAL



 Misal Pemodal juga sebagai Makelar (Samsarah) 
atau sebagai Pegawai (Ijarah). Setiap akad
diselesaikan satu persatu majelisnya, dan tidak 
saling mengikat.

 Pemodal tidak boleh meminta Rahn (Jaminan) 
kepada Pengelola dalam akad Syirkah,  karena
dasarnya syirkah bukan akad hutang atau yang ada 
unsur hutangnya. Dan juga Pengelola adalah 
menjalankan wakalah (perwakilan) dengan dasar 
kepercayaan, jadi tidak menanggung resiko
kerugian, kecuali dia lalai atau menyalahi syarat
syarat akad.

PEMODAL



WASSALAM..
SEMOGA BERMANFAAT..




