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Our Services

•Muamalah
•Business Improvement 
•Branding & Marketing 
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KONSEKUENSI IJAB
& KABUL SYIRKAH
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 Akad adalah ikatan ijab dengan kabul yang sesuai
hukum syara’ yang menimbulkan akibat hukum pada
objek akad. (Yusuf As-Sabatin, Al-Buyu’, hlm. 13)

 Akad bila sudah berijab kabul secara sah maka akan 
mengikat dan bernilai hukum.

 Maka rukun-rukun akad tidak boleh berubah.

 Pelaku Syirkah tidak boleh berubah.

 Modal yang dimasukkan tidak boleh berubah.

 Bila hal hal diatas berubah maka akan memberikan
dampak syirkahnya putus/bubar.

KONSEKUENSI IJAB & KABUL (AKAD)



 Bila mau memasukkan Pelaku Syirkah dan Modal baru
maka syirkahnya diputus/dibubarkan dulu dan 
dikembalikan hak-hak nya, setelah itu berakad yang 
baru.

 Nisbah Bagihasil yang sudah disepakati diawal tidak
boleh berubah tanpa adanya kesepakatan.

 Bila mau merubah Nisbah Bagihasil maka Pemodal dan 
Pengelola cukup menyepakatinya tanpa putus syirkah
terlebih dahulu, karena Nisbah Bagihasil bukan rukun. 
Namun perubahan nilai Nisbah ini tidak boleh
disepakati/disyaratkan di awal akad karena akan 
menjadi ghoror (ketidak pastian). Cukup dilakukan 
secara natural.
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PUTUS/SELESAI SYIRKAH



 Putus/Selesai Syirkah adalah Putus/Selesai nya sebuah
syirkah yang sah. Hal ini berbeda dengan
menyelesaikan Akad Syirkah yang tidak sah (Bathil) 
sedari awal.

 Hal-hal yang membuat Putus Syirkah :

1. Bila ada Pelaku Syirkah yang meninggal dunia.

2. Bila ada Pelaku Syirkah yang menjadi gila atau tidak
waras.

3. Bila ada perubahan dalam pelaku dan objek akad.

4. Bila pengelola mewakilkan lagi kepengelolaannya
kepada pihak lain dalam syirkah tersebut.

5. Bila salah satu Pelaku Syirkah membubarkannya.
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 Putus Syirkah adalah Putusnya sebuah syirkah yang 
sah.

 Bila Putus Syirkah maka semua hak-hak para Pelaku
Syirkah dikembalikan.

 Mengembalikan Modal Awal kepada Pemodal.

 Hukum asal mengembalikan Modal adalah Uang.

 Apabila ada aset yang tersisa akan diuangkan/dijual
terlebih dahulu. Yang ditawarkan kepada para 
Pelaku Syirkah untuk dibeli dahulu (Hak Asy-
Syu’fah). Bila tidak ada yang mau membeli akan
ditawarkan kepada pihak lain.
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 Bila total Harta Syirkah pada saat putus syirkah
kurang dari Modal Awal maka menjadi kerugian
Pemodal.

 Bila total Harta Syirkah pada saat putus syirkah sama
dengan Modal Awal maka diberikan sepenuhnya
kepada Pemodal.

 Bila total Harta Syirkah pada saat putus syirkah lebih
dari Modal Awal maka Kelebihan tersebut adalah
termasuk Keuntungan yang akan diBagihasilkan
dengan Pengelola sesuai dengan Nisbah Bagihasil
nya.
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 Modal : 100.000.000

 Contoh 1 :

Total Sisa Harta : 80.000.000

Maka 80.000.000 diberikan sepenuhnya kepada 
Pemodal, dan terjadi kerugian 20.000.000 oleh 
Pemodal.

 Contoh 2 :

Total Sisa Harta : 100.000.000

Maka 100.000.000 diberikan sepenuhnya kepada 
Pemodal dan posisi adalah impas.

 Contoh 3 :

Total Sisa Harta : 120.000.000

Maka 100.000.000 diberikan kepada pemodal dan 
20.000.000 dibagihasilkan dengan pengelola sesuai 
nisbah Bagihasil.
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PERBEDAAN PENGELOLA
DENGAN PEGAWAI



 Pengelola akadnya Syirkah, Pegawai akadnya Ijarah.

 Pengelola adalah Bisnis Owner, Pegawai bukan
Bisnis Owner.

 Pengelola tujuannya adalah menjalankan bisnis
untuk memperoleh keuntungan, Pegawai tujuannya
untuk bekerja sesuai job desc nya untuk
mendapatkan gaji. 

 Pengelola terkena resiko bisnis, Pegawai tidak
terkena resiko bisnis. 

 Pengelola tidak ada jam kerja, Pegawai ada jam 
kerja.
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 Pengelola bertanggungjawab penuh 24 jam, 
Pegawai hanya bertanggungjawab di jam kerja
dan di area pekerjaannya saja.

 Pengelola pendapatannya dari Bagihasil, 
Pegawai pendapatannya dari gaji.

 Pengelola penghasilannya tidak tetap (berubah-
ubah), Pegawai penghasilannya tetap (pasti).

 Pengelola adalah Pengambil Kebijakan, Pegawai
adalah Penjalan Kebijakan.

 Pengelola tidak bisa dipecat, Pegawai bisa
dipecat.
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SYIRKAH YANG 
BERUJUNG RIBAWI



 Solusi permodalan dalam islam bisa dengan
menggunakan 2 opsi akad, yaitu akad qardh (pinjaman) 
atau syirkah (Kerjasama/investasi).

 2 opsi akad tersebut bila sesuai Syariah maka boleh-
boleh saja dijalankan.

 Akad qardh (pinjaman) dan akad syirkah
(Kerjasama/investasi) mempunyai implikasi yang 
berbeda.

 Akad qardh (pinjaman) adalah termasuk akad tabarru’ 
(sosial), maka tidak boleh ada keuntungan didalamnya, 
bahkan bisa menjadi riba bila memberikan tambahan
atas qardh (pinjaman) tersebut, baik berupa uang, 
barang ataupun jasa.
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 Dana yang masuk didalam akad qardh (pinjaman) hanya
akan dikembalikan senilai dengan nilai awal yang diberikan
diwaktu masa mendatang, dan tidak ada hubungannya
dengan Bisnis yang menggunakan dana tersebut, baik
Bisnis tersebut menjadi besar atau bangkrut.

 Sedangkan syirkah (Kerjasama/investasi) adalah termasuk
akad tijaroh (Bisnis), maka boleh mendapatkan keuntungan
didalamnya.

 Dana yang masuk didalam akad syirkah
(Kerjasama/investasi) akan menjadi modal yang dikelola, 
yang bila nantinya ada keuntungan akan dibagihasilkan, 
namun bila terjadi kerugian maka modal juga akan 
menanggungnya.
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 Jadi dana modal yang masuk dalam akad syirkah
akan terpengaruhi oleh kondisi bisnisnya, bila
untung maka ada hasil yang dibagi, bila rugi akan 
berkurang nantinya dan pada saat dikembalikan
tidak pasti akan senilai dengan nilai awal.

 Namun yang perlu dipahami, melakukan akad
syirkah juga besar potensinya menjadi ribawi, bila
mana dijalankan tidak sesuai Syariah.
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 Kondisi-kondisi yang membuat syirkah menjadi
ribawi adalah :

 Syirkah yang mensyaratkan bagihasil dengan
prosentase dari modal. Hal ini mirip dengan bunga, 
yaitu prosentase dari pokok, maka hukumnya
dihukumi sama dengan bunga, yaitu riba. Kaidah
fiqh : maa qaaraba al sya’i u’thiya hukmuhu (apa
yang mendekati sesuatu, dihukumi sama dengan
sesuatu itu).

 Syirkah yang mensyaratkan bagihasil dengan nilai
tetap. Hal ini sama seperti memberi bagi hasil
dengan prosentase dari modal diatas.
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 Syirkah yang akad syirkahnya bathil (tidak sah), yaitu
yang tidak memenuhi rukun dan syaratnya. Yang 
sering terjadi adalah modal tidak diserahterimakan
di majelis akad, ijab Kabul yang tidak muwafiq (tidak
ada kesamaan nilai) dan ijab Kabul tidak dalam satu
majelis akad.

 Hakekatnya akad syirkah yang bathil maka dana 
modalnya yang diberikan akan menjadi akad qardh
(pinjaman). Maka bila ada tambahan manfaat
seperti bagihasil akan menjadi riba.
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WASSALAM..
SEMOGA BERMANFAAT..




