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BENTUK PERUSAHAAN

•Bentuk perusahaan ada 2 kemungkinan:

1. Perusahaan pribadi (individual)

2. Perusahaan bersama (syirkah)

• Jika perusahaannya pribadi, maka tidak perlu
pembahasan lebih lanjut.

• Jika ingin membentuk perusahaan bersama, 
maka harus memahami hukum-hukum syirkah
terlebih dahulu.



Syirkah menurut pengertian bahasa adalah mencampurkan
dua bagian atau lebih sedemikian rupa sehingga tidak dapat

lagi dibedakan satu bagian dengan bagian lainnya.

SYIRKAH
PENGERTIAN

داً بَِّحْيُث الَ يُتََمي ِّزُ َخْلُط الن ِّْصبَْينِّ فََصاعِّ الشركة في اللغة 

د  عن اآلخراْلَواحِّ

Secara Bahasa



SYIRKAH
PENGERTIAN

َّفِّقَ والشركة شرعاً هي َعْقدٌ بين اثنين فأك انِّ فِّْيهِّ ثََر يَت
ٍ بقَْصدِّ الر ِّ  ْبحِّ على القيام بعمٍل مالي 

Secara Syar’i

Adapun menurut makna syariat, syirkah adalah suatu akad
antara dua pihak atau lebih, yang bersepakat untuk
melakukan suatu usaha atau bisnis dengan tujuan

memperoleh keuntungan.



Dalilnya As-Sunnah, antara lain:
(1) Nabi SAW men-taqrir muamalah syirkah.

(2) Nabi SAW bersabda:

إن خان قال هللا تعالى أنا ثالث الشريكين ما لم يَُخن أحدُهما صاحبَه، ف
خرجُت من بينهما

"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]

jâ’iz
(mubah/boleh)



• Di antara para pesyirkah harus ada pihak yang menjalankan 
usaha atau bisnis secara langsung, dengan tujuan untuk 
mendapatkan keuntungan. 

• Perseoan syari’ah tidak boleh hanya kumpulan pemodal saja, 
kemudian membuat badan hukum perseroan, selanjutnya 
yang menjalankan bisnisnya justru adalah pihak lain yang 
digaji untuk menjalankan perusahaannya, sebagaimana yang 
biasa terjadi pada perseroan kapitalisme. 

DALAM PERSEROAN

SYARI’AH
1



• Semua orang yang telah beraqad syirkah harus siap melebur 
menjadi satu. Baik yang melebur itu adalah manusianya, 
maupun modal yang disertakannya. 

• Dalam perseroan kapitalisme, peleburan itu hanya dilihat 
sebatas modal yang disertakan. Hubungan mereka hanya 
sebatas hubungan bisnis yang bersifat material saja. 

• Siapa saja yang memiliki modal yang besar, maka mereka 
bisa ditarik untuk masuk dalam perseroannya, tanpa
mempertimbangkan karakter, akhlak, kepribadian dsb.

DALAM PERSEROAN

SYARI’AH2



• Jika ada modal dalam bentuk barang, harus siap dileburkan
sebagai milik bersama seluruh anggota syirkah dan tidak boleh 
dipandang sebagai milik pesyirkah yang menyertakannya. 

• Jika syirkah itu bubar (misal rugi), maka barang itu harus siap 
untuk dijual dan hasilnya dibagi sesuai dengan prosentase 
modal awalnya. 

• Barang (misal rumah) juga tidak boleh disyirkahkan dalam 
bentuk sewa saja, yang besarnya sewa dianggap sebagai 
penyertaan modal awalnya.

DALAM PERSEROAN

SYARI’AH3



• Suara mengikuti manusianya, bukan mengikuti 
modalnya, sebagaimana yang ada dalam perseroan 
kapitalisme. 

• Setiap pengelola memiliki suara yang sama, walaupun 
modal yang disertakan itu berbeda-beda. 

• Di dalam perseroan kapitalisme, suara mengikuti 
prosentase jumlah saham atau modal yang disertakan.

DALAM PERSEROAN

SYARI’AH
4



• Seluruh pesyirkah adalah pemilik perusahaan. 

• Bagi pengelola memiliki kewenangan, hak dan kewajiban yang 
sama. 

• Walaupun dalam pelaksanaannya ada pembagian tugas, harus 
dipandang sebagai cara untuk memudahkan menjalankan 
perusahaan saja. 

• Hakikatnya mereka memiliki tanggung jawab yang sama, untuk 
semua bagian, baik itu masalah keuangan, pemasaran, 
produksi, SDM dsb. 

DALAM PERSEROAN

SYARI’AH5



• Setiap keputusan yang dibuat harus disepakati oleh seluruh 
pesyirkah dan harus bersifat mufakat. 

• Jika ada satu anggota syirkah yang tidak setuju, maka 
keputusan itu tidak boleh dilaksanakan, walaupun yang tidak 
setuju itu penyertaan modalnya sangat kecil. 

• Dalam perseroan kapitalisme, keputusan ditentukan oleh 
pemegang saham mayoritas. 

• Jika ada 1 orang menguasai 51% saham, maka apapun yang 
inginkan, harus disetujui oleh perusahaan.

DALAM PERSEROAN

SYARI’AH6



• Jika ada penambahan modal baru atau masuknya pesyirkah 
baru, harus disetujui oleh seluruh anggota syirkah. Jika ada yang 
tidak setuju, maka tidak boleh diterima. 

• Jika seluruhnya setuju, maka aqad syirkah yang lama harus 
ditutup (tutup buku), selanjutnya harus dilakukan aqad syirkah 
baru, dengan pembukuan yang baru. 

• Dalam perseroan kapitalisme, untuk menambah modal baru, 
tinggal menjual saham-saham perusahaan, kepada siapa saja
dan dimana saja, bahkan ke seluruh dunia.

DALAM PERSEROAN
SYARI’AH7



• Jika ada salah satu pesyirkah yang tidak setuju dalam sebuah 
permufakatan, dan yang lain setuju, maka perseroan itu harus 
dibubarkan. 

• Jika para pesyirkah yang setuju, ingin tetap menjalankan 
permufakatannya, maka harus dibuat perseroan baru dengan 
aqad syirkah yang baru pula. 

• Dalam perseroan kapitalisme, keputusan tetap mengikuti suara 
mayoritas. 

• Jika para pesero yang tidak setuju itu suara minoritas, kesepakatan 
mayoritas tetap harus dilaksanakan oleh perusahaan.

DALAM PERSEROAN

SYARI’AH8



• Status perusahaan syirkah tidak boleh bersifat tetap selamanya, 
sebagaimana badan hukum perseroan kapitalisme yang bersifat 
permanen. 

• Keberlangsungan perseroan syari’ah dikembalikan kepada 
kesepakatan seluruh anggota yang bersyirkah. 

• Jika mereka ingin perusahaannya tetap ada, maka perusahaan itu 
akan tetap ada. 

• Jika mereka ingin bubar, maka perusahaan itu akan bubar, sesuai 
dengan kesepakatan para pesyirkahnya.

DALAM PERSEROAN

SYARI’AH9



• Pembagian keuntungan mengikuti kesepakatan, bukan mengikuti 
besarnya prosentase modal yang disertakan, sebagaimana dalam 
perseroan kapitalisme. 

• Hak untuk mendapatkan prosentase keuntungan, didasarkan atas 
tenaganya saja, modalnya saja atau kedua-duanya. 

• Dalam hal kerugian, pembagiannya didasarkan atas prosentase 
modal yang disertakan. 

• Untuk yang tenaga saja, tidak ikut menanggung kerugian, karena 
sudah rugi waktu dan tenaga yang telah dicurahkan untuk 
menjalankan perusahaan dan tidak berhak mendapatkan gaji.

DALAM PERSEROAN

SYARI’AH10



• Rukun syirkah ada 3 (tiga):
1. Dua pihak yang berakad (‘âqidâni), 

syaratnya: memiliki ahliyah at-tasharruf
(kecakapan melakukan tindakan hukum).

2. Obyek akad (ma’qûd ‘alayhi), mencakup
pekerjaan (amal) dan atau modal (mâl).

3. Shighat (ijab-kabul). 

RUKUN-RUKUN SYIRKAH



Kepemilikan bersama oleh 
dua pihak atau lebih atas

suatu barang yang diperoleh
melalui salah satu sebab

kepemilikan, seperti hibah, 
jual beli, waris, dll.

Akad antara dua pihak
atau lebih dalam

pekerjaan (amal) dan 
atau modal (mal) untuk

memperoleh
keuntungan.



AKAD
Syirkah Akad dapat dibagi lagi menjadi 5 

macam:

Syirkah

1. SYIRKAH INAN

2. SYIRKAH ABDAN

3. SYIRKAH MUDHARABAH

4. SYIRKAH WUJUH

5. SYIRKAH MUFAWADHAH



#1. SYIRKAH INAN

• Syirkah Inan adalah syirkah antara dua pihak atau

lebih yang masing-masing memberi konstribusi

kerja (‘amal) dan modal (mâl). 

• Modal harus berupa uang (nuqûd). Untuk barang

(‘urûdh) (misal rumah) tidak boleh dijadikan

modal syirkah, kecuali jika barang itu dihitung

nilainya (qîmah al-‘urûdh) pada saat akad. 



SKEMA SYIRKAH INAN

SYIRKAH ANTARA 2 (DUA) PIHAK YAITU :

PIHAK PERTAMA: PENGELOLA SEKALIGUS PEMODAL

PIHAK KEDUA: PENGELOLA SEKALIGUS PEMODAL

PENGELOLA 
DAN  PEMODAL

PENGELOLA DAN  
PEMODAL

PROYEK 
BISNIS 

SYARI’AH



Keuntungan didasarkan pada kesepakatan, sedangkan
kerugian ditanggung oleh masing-masing mitra usaha (syarîk) 

berdasarkan porsi modal. 

Diriwayatkan oleh Abdur Razaq dalam kitab Al-Jâmi’, Ali bin Abi Thalib 
ra. berkata :

الوضيعة على المال و الربح على ما اصطلحوا عليه
“Kerugian didasarkan atas besarnya modal, sedangkan keuntungan 

didasarkan atas kesepakatan mereka (pihak-pihak yang bersyirkah)”.

PEMBAGIA
NKEUNTUNGAN



#2. SYIRKAH ABDAN

• Syirkah ‘abdan adalah syirkah antara dua pihak atau 
lebih yang masing-masing hanya memberikan konstribusi 
kerja (‘amal), tanpa konstribusi modal (mâl).

• 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 ANTARA 2 (DUA) PIHAK YAITU :

PIHAK PERTAMA: BERKONTRIBUSI AMAL (PEKERJAAN)

PIHAK KEDUA: BERKONTRIBUSI AMAL (PEKERJAAN)

PENGELOLA PENGELOLA
PROYEK 
BISNIS 

SYARI’AH



PEMBAGIAN
KEUNTUNGAN

• Disyaratkan bahwa pekerjaan yang dilakukan 
merupakan pekerjaan halal. 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 mitra-mitra usaha (syarîk).

ABDAN
Syirkah



#3. SYIRKAH MUDHARABAH

• Syirkah mudhârabah adalah syirkah antara dua
pihak atau lebih dengan ketentuan, satu pihak
memberikan konstribusi kerja (amal), sedangkan
pihak lain memberikan konstribusi modal (mâl).

• Dalam syirkah ini, kewenangan melakukan tasharruf
hanyalah menjadi hak pengelola (mudhârib). 

• Pemodal tidak berhak turut campur dalam
tasharruf. 

• Namun, pengelola terikat dengan syarat yang 
ditetapkan pemodal.  



SKEMA MUDHARABAH 
MODEL I

• MODEL PERTAMA: 

• SYIRKAH ANTARA 2 (DUA) PIHAK YAITU:

PIHAK PERTAMA: PEMODAL (SHAHIBUL MAL), 

PIHAK KEDUA: PENGELOLA (AMIL ATAU MUDHARIB)

PEMODAL PENGELOLA
PROYEK 
BISNIS 

SYARI’AH



SKEMA MUDHARABAH 
MODEL II

• MODEL KEDUA: 
• SYIRKAH ANTARA 2 (DUA) PIHAK YAITU:

PIHAK PERTAMA: PEMODAL (SHAHIBUL MAL), 
PIHAK KEDUA: PENGELOLA DAN PEMODAL

PEMODAL

PENGELOLA 
DAN 

PEMODAL

PROYEK 
BISNIS 

SYARI’AH



SKEMA MUDHARABAH 
MODEL III

• MODEL KETIGA: 

• SYIRKAH ANTARA 2 (DUA) PIHAK, YAITU:

PIHAK PERTAMA: GABUNGAN PEMODAL (SHAHIBUL MAL)

PIHAK KEDUA: PENGELOLA DAN PEMODAL

PEMODAL
PENGELOLA 

DAN 
PEMODAL

PROYEK 
BISNIS 

SYARI’AH

PEMODAL



PEMBAGIAN
KEUNTUNGAN

• Dalam syirkah mudhârabah, keuntungan dibagi
sesuai kesepakatan di antara pemodal dan
pengelola modal, sedangkan kerugian ditanggung
hanya oleh pemodal.  

• Namun pengelola modal turut menanggung
kerugian, jika kerugian itu terjadi karena
kesengajaannya atau karena melanggar syarat-
syarat yang ditetapkan oleh pemodal.

MUDHARABAH
Syirkah



#4. SYIRKAH WUJUH

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

• Terdapat 2 (dua) bentuk/model syirkah
wujuh:

1. Syirkah wujuh yang termasuk kategori
syirkah mudharabah.

2. Syirkah wujuh yang termasuk kategori
syirkah abdan.



SYIRKAH WUJUH MODEL I

• MODEL PERTAMA : SYIRKAH ANTARA 2 (DUA) PIHAK YAITU :

PIHAK PERTAMA: GABUNGAN DUA PENGELOLA ATAU LEBIH

PIHAK KEDUA: PEMODAL

PEMODAL

PENGELOLA
PROYEK 
BISNIS 

SYARI’AH
PENGELOLA



SYIRKAH WUJUH MODEL 1

• Syirkah wujûh model pertama ini, adalah syirkah antara
dua pihak (misal A dan B) yang sama-sama memberikan
konstribusi kerja (‘amal), dengan pihak ketiga (misalnya
C) yang memberikan konstribusi modal (mâl). Pihak A 
dan B adalah tokoh masyarakat. 

• Syirkah semacam ini hakikatnya termasuk dalam
syirkah mudhârabah sehingga berlaku ketentuan-
ketentuan syirkah mudhârabah padanya.



SYIRKAH WUJUH MODEL 
II

• MODEL KEDUA : SYIRKAH ANTARA 2 (DUA) PIHAK YAITU :

PIHAK PERTAMA: PENGELOLA (A)

PIHAK KEDUA: PENGELOLA (B)

MEMBELI BARANG SECARA KREDIT DARI C.

PEDAGANG 
(C)

PENGELOLA 
(A)PROYEK 

BISNIS 
SYARI’AH PENGELOLA 

(B)



SYIRKAH WUJUH MODEL 2

• Syirkah wujûh model kedua, adalah syirkah antara dua pihak atau
lebih yang ber-syirkah dalam barang yang mereka beli secara kredit, 
atas dasar kepercayaan pedagang kepada keduanya, tanpa
konstribusi modal dari masing-masing pihak.

• Keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan, bukan berdasarkan
prosentase barang dagangan yang dimiliki; sedangkan kerugian
ditanggung oleh masing-masing mitra usaha berdasarkan prosentase
barang dagangan yang dimiliki, bukan berdasarkan kesepakatan. 

• Syirkah wujûh kedua ini hakikatnya termasuk dalam syirkah ‘abdan.



#5. SYIRKAH MUFAWADHAH

• Syirkah mufâwadhah adalah syirkah antara
dua pihak atau lebih yang menggabungkan
semua jenis syirkah di atas (syirkah inân, 
‘abdan, mudhârabah, dan wujûh).   

• Syirkah mufâwadhah dalam pengertian ini
adalah boleh. 

• Sebab, setiap jenis syirkah yang sah ketika
berdiri sendiri, maka sah pula ketika
digabungkan dengan jenis syirkah lainnya. 



SEKIAN
Wassalaamu’alaikum
Warahmatullahi
Wabarakaatuh


