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OLEH : FIRLY FERDIANSYAH



OBJEK AKAD SYIRKAH



 Objek Akad dalam syirkah adalah Amal Pengelolaan
Bisnis oleh Pengelola dan Modal oleh Pemodal.

 Amal pengelolaan akan diberikan pada saat syirkah
sudah aktif atau setelah adanya akad syirkah yang sah.

 Modal harus diberikan pada saat berakad atau pada saat
majelis akad.

 Menentukan Modal yang akan disertakan, dan nilainya
wajib untuk diketahui dan disepakati pada saat akad.

 Semua harta/barang yang masuk dalam syirkah harus
jelas akad dan posisinya. Bila diakadkan menjadi modal 
maka harus dinilai dan kepemilikan sudah berubah
menjadi milik Syirkah, bukan lagi milik Pemodal.

OBJEK AKAD SYIRKAH



 Syarat keabsahan syirkah bergantung pada pengelolaan.

 Syirkah tidak sah bila tidak ada pengelolanya, karena
harta bisa bertumbuh bila ada kegiatan pengelolaan
(tasharruf), tidak bisa hanya karena modal saja. 

 Pengelolaan yang diakadkan dalam syirkah haruslah 
menerima wakalah (perwakilan) agar apa yang dihasilkan 
bisa sama-sama dirasakan oleh semua pihak.

 Pengelolaan adalah serangkaian aktivitas koordinasi yang 
mencakup perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, 
pengendalian, penempatan serta pengambilan 
keputusan untuk menghasilkan suatu produk dan jasa 
yang efektif dan efisien.

PENGELOLAAN BISNIS



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

 Pengelolaan Bisnis adalah serangkaian aktivitas 
koordinasi yang mencakup perencanaan, 
pengorganisasian, pengarahan, pengendalian, 
penempatan serta pengambilan keputusan untuk 
memproduksi dan memasarkan barang atau jasa 
kepada konsumen dengan tujuan memperoleh 
profit.

PENGELOLAAN BISNIS



 Modal adalah sejumlah uang/harta yang diberikan
oleh pemodal kepada pengelola yang akan dikelola
dalam bisnis di dalam syirkah.

 Modal yang dimasukan pemodal haruslah harta milik
pemodal tersebut, tidak boleh milik orang lain.

 Hukum asal Modal adalah Uang.

 Modal atau uang yang masuk dalam akad syirkah
bukanlah capital gain atau keuntungan bagi pengelola, 
maka modal tidak digunakan untuk keperluan 
pengelola tapi untuk keperluan syirkah/bisnis nya.

 Modal yang masuk dipergunakan/dikelola untuk
merealisasikan bisnis sesuai tujuan syirkah. 

MODAL



 Bila mau memasukan Barang sebagai Modal maka
dihitung nilainya pada saat akad, dengan dasar
pemindahan kepemilikan (seperti jual beli), dan 
harus bisa diserahterimakan pada saat akad.

 Bila Modal baik dalam berupa uang atau barang
tersebut sudah diakadkan maka kepemilikan modal 
tersebut sudah berpindah menjadi milik Syirkah, 
bukan lagi milik pemodal.

 Sebelum Syirkah dijalankan, Pengelola melakukan
perhitungan rencana kebutuhan modal yang 
diperlukan.

MODAL



 Modal harus jelas sehingga bisa langsung dikelola
setelah berakad, itulah kenapa modal harus bisa
diserahterimakan pada saat majelis akad. Tidak boleh
menunda atau memberikan modal yang tidak ada, 
tidak boleh modal berbentuk piutang, hutang atau
barang yang sedang dijaminkan (rahn) karena akan 
tidak mungkin langsung dikelola, padahal disitulah
tujuan diadakan syirkah tersebut.

 Bila Modal diberikan setelah akad atau berpisahnya
majelis akad, maka hakekat akadnya adalah qardh
(pinjaman), bukan lagi syirkah. Dan Nantinya bila ada 
tambahan manfaat atas qardh (pinjaman) tersebut
seperti bagihasil maka akan menjadi riba.

MODAL



 Besaran Nilai Modal menjadi nilai yang disepakati
oleh Pengelola dan Pemodal.

 Besaran Nilai Modal diantara para pemodal (bila
pemodalnya lebih dari satu) tidak harus sama
jumlahnya dan tidak harus satu jenis.

 Modal yang diberikan para pemodal harus dinilai
dengan standar yang sama sehingga semua modal 
bisa melebur menjadi satu, misal modal pemodal
satu dalam rupiah lalu modal pemodal kedua dalam
dolar, maka harus disamakan standar
perhitungannya apakah dalam rupiah atau dolar.

MODAL



 Modal adalah bagian vital dalam Syirkah, jadi Modal 
Awal yang masuk sangat penting untuk diketahui, 
karena akan menjadi dasar Bagihasil dan Bagi Rugi. 
Terutama pada saat Putus/Selesai Syirkah. Itulah
mengapa kunci dalam Syirkah adalah Admin 
Keuangan nya.

 Modal syirkah akan selalu ada didalam syirkah untuk 
dikelola, baru akan dikembalikan setelah 
putus/selesai syirkah. Bukan untuk diangsur seperti 
pengembalian hutang, karena syirkah memang 
bukan akad hutang piutang.

MODAL



 Bila Modal Perusahaan habis atau kurang, maka
tidak boleh memasukan Modal Baru tanpa Akad
Baru (Putus Syirkah dulu). Namun boleh dengan
Akad Qardh (Pinjaman) yang sesusai dengan
implikasinya.

 Bila Perusahaan melakukan Qardh (Pinjaman) maka
para Pemodal wajib mengetahuinya. Karena bila 
putus syirkah dan pinjaman itu belum selesai (belum
lunas) akan ditanggung oleh Pemodal karena
menjadi bagian dari kerugian harta.

MODAL



BAGI RUGI (KERUGIAN) &
BAGI HASIL SYIRKAH

(KEUNTUNGAN)



 Kerugian dan keuntungan adalah bagian dari 
implikasi akad, maka wajib didasarkan pada dalil.

 Berdasarkan dalil yang diriwayatkan oleh Abdur 
Razaq dalam kitab Al-Jami’, 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)

BAGI RUGI (KERUGIAN) & BAGI HASIL (KEUNTUNGAN)



 Kerugian usaha adalah hasil usaha, di mana jumlah
modal usaha yang diinvestasikan mengalami
penurunan atau jumlah modal dan biaya-biaya
melebihi jumlah pendapatan.

 Kerugian didasarkan Nilai Modal.

 Kerugian Modal akan ditanggung oleh Pemodal, 
Kerugian Tenaga ditanggung oleh Pengelola, sesuai
dengan objek akadnya masing-masing.

 Bila Pemodal lebih dari satu maka Kerugian dibagi
sesuai Porsi Modalnya masing masing.

BAGI RUGI (KERUGIAN)



 Bila kerugian modal dikenakan kepada pengelola maka
akan menjadi kesepakatan yang tidak sah. Karena 
hakekat syirkah adalah wakalah (perwakilan), maka
dalam hukum wakalah yang menjadi wakil tidak
dikenai kerugian.

 Pengelola juga akan menanggung kerugian apabila
melakukan wanprestasi, lalai atau menyalahi syarat
yang diberikan pemodal diawal akad dan akan menjadi 
dayn (hutang) yang harus diselesaikan.

 Bila tidak mampu langsung menyelesaikan dayn 
(hutang) nya baru disini pemodal boleh meminta Rahn 
(jaminan), tapi bukan memintanya dari awal akad.

BAGI RUGI (KERUGIAN)



 Keuntungan harus diketahui secara fix dengan rujukan
laporan keuangan. Berarti membuat laporan keuangan itu
menjadi wajib.

 Pembagian keuntungan harus berdasarkan Nisbah
Bagihasil, bukan nilai tertentu yang ditetapkan sedari awal.

 Nisbah Bagihasil berdasarkan Kesepakatan. Jadi para 
pelaku syirkah melakukan kesepakatan atau negoisasi atas 
nilai nisbah Bagihasil tersebut pada saat akad.

 Bagihasil hanya akan diberikan kepada para pelaku syirkah, 
tidak boleh kepada selain mereka, termasuk bila mau
disedekahkan Sebagian Bagihasil kepada pihak lain, maka
hal ini tidak sah karena pihak lain tersebut bukanlah pelaku 
syirkah yang tidak mempunyai hak atas Bagihasil.

BAGI HASIL (KEUNTUNGAN)



 Bagihasil yang benar adalah dari keuntungan (profit 
sharing). Bukan dari modal (karena akan menjadi
riba), dan bukan dari revenue sharing (karena akan 
menjadi ghoror).

 Bagihasil dilakukan apabila Keuntungan/Total Harta
sudah melebihi Nilai Modal atau BEP. Bila
Keuntungan/Total Harta belum melebihi BEP maka
tidak ada yang akan dibagihasilkan.

 Jadi syirkah akan mengamankan modalnya terlebih
dahulu. Yang mana bila Modal sudah aman maka
bila putus syirkah kapan saja tidak akan merugikan
siapapun.

BAGI HASIL (KEUNTUNGAN)



 Bila pada waktu Bagihasil yang disepakati belum ada 
keuntungan maka tidak ada yang dibagihasilkan.

 Bila Pengelola (PL) dan Pemodal (PM) lebih dari satu
maka menentukan Nisbah Bagihasilnya bisa dengan
2 step. Yaitu step 1 nisbah dari sisi Pengelola (PL) 
dan Pemodal (PM), lalu step 2 yaitu nisbah dari sisi
para Pengelola (PL) sendiri, dan nisbah dari sisi para 
Pemodal (PM) sendiri.

 Nisbah dari sisi para Pengelola (PL) didasarkan pada 
kinerja dan Nisbah dari sisi para Pemodal (PM) 
didasarkan pada porsi Modal.

BAGI HASIL (KEUNTUNGAN)



 Modal : 1.000.000

 Dibelikan HP seharga 1.000.000

 Bila dijual seharga 900.000 → terjadi Rugi

 Bila dijual seharga 1.000.000 → terjadi Impas

 Bila dijual seharga 1.100.000 → terjadi Untung

 Maka Untung itu adalah pada saat total harta melebihi
modal. Dalam hal ini 1.100.000 lebih besar dari nilai modal 
1.000.000.

 Dengan kelebihan 100.000 yang menjadi keuntungan.

 Maka dalam syirkah yang akan diBagihasil adalah 100.000 
tersebut, yaitu profit sharing. 

ANALOGI KEUNTUNGAN & BAGI HASIL



 Modal : 100.000.000

 Digunakan habis dana 100.000.000 tersebut.

 Bulan 1 ada laba 20.000.000  →masih rugi, modal baru
kembali 20.000.000

 Bulan 2 ada laba 30.000.000 →masih rugi, modal baru
kembali 50.000.000

 Bulan 3 ada laba 40.000.000 →masih rugi, modal baru
kembali 90.000.000

 Bulan 4 ada laba 20.000.000 → untung, total harta
110.000.000

 Pada bulan 4 ada kelebihan harta dari pada modal yaitu
10.000.000

 Yang akan dibagihasilkan sesuai nisbah Bagihasil.

ANALOGI KEUNTUNGAN & BAGI HASIL



WAKTU BAGIHASIL
& JANGKA SYIRKAH



 Para Pelaku Syirkah menyepakati kapan waktu
Bagihasil disertai Laporan tutup bukunya.

 Pemberian Bagihasil tidak harus pada saat Selesai
Syirkah.

 Bagihasil diberikan bila memang ada kelebihan dari
nilai Modal pada saat tutup buku.

 Bila ada yang Dibagihasilkan berarti posisi Modal 
sudah aman.

 Karena waktu Pemberian Bagihasil merupakan
bagian dari syarat Ja’li, maka boleh berubah
waktunya bila disepakati oleh para pelaku syirkah.

WAKTU BAGIHASIL



 Syirkah adalah akad yang lazim yang berlangsung 
berkesinambungan, apabila sudah berakad maka 
akan terus berjalan sampai putus syirkah. Jadi
tidak wajib ada jangka syirkah yang disepakati.

 Namun agar lebih jelas dalam bekerjasama, 
disarankan ada jangka syirkah yang disepakati.

 Hal ini penting karena bisa menjadi bahan
review terhadap syirkah yang dijalankan.

 Bila Syirkah tidak dilanjut maka dilakukan
Putus/Selesai Syirkah.

JANGKA SYIRKAH



 Bila Syirkah diperpanjang maka para pelaku
syirkah tinggal menyepakati untuk melanjutkan
Syirkah tersebut.

 Atau juga bisa berakad baru dengan perubahan
perubahan baru. Namun dikembalikan dulu hak-
hak nya sebagaimana teknis putus syirkah.

JANGKA SYIRKAH



IJAB & KABUL



 Shighat (Ijab Kabul), yaitu setiap ucapan atau 
perbuatan yang menunjukkan kerelaan.

 Akad syirkah mengharuskan adanya ijab dan 
kabul yang memenuhi syarat-syarat ijab kabul 
seperti disampaikan sebelumnya, karena bila 
tidak memenuhi maka syirkahnya tidak sah.

 Melakukan ijab dan kabul bisa secara lisan 
maupun tulisan.

 Ijab berarti ada pihak yang menawarkan dan 
kabul berarti ada pihak yang menerima.

IJAB & KABUL



 Sekedar ngobrol lalu bersepakat untuk 
kerjasama saja masih belum bisa dikatakan telah 
terjadi akad.

 Hanya sekedar bersepakat memberikan modal 
untuk kerjasama juga masih belum dikatakan 
telah terjadi akad.

 Akad yang dimaksud harus mengandung makna 
bersyirkah dalam suatu urusan usaha/bisnis.

IJAB & KABUL



 Hal-hal yang yang perlu disiapkan bila mau
berakad syirkah adalah :

 Semua Pelaku Syirkah sudah siap berakad.

 Semua Objek Akad, termasuk modal sudah siap
untuk diakadkan. Tidak boleh ada yang tertunda
atau hutang.

 Menentukan Nisbah Bagihasil semua Pelaku
Syirkah.

 Menentukan Jangka waktu lama Syirkah.

 Bila semua sudah siap maka Ijab Kabul sudah
bisa dilakukan atau berakad.

MELAKUKAN IJAB & KABUL (BERAKAD)



WASSALAM..
SEMOGA BERMANFAAT..




