
PREVIEW BUKU SYIRKAH 

 

Mengapa Syirkah? 

 

Umat terbaik 

 

Berguru kepalang ajar, bagai bunga kembang tak jadi. Ilmu yang dituntut secara tidak 

sempurna, tidak akan berfaedah. Peribahasa tersebut mengingatkan saya dengan tren 

kampanye anti-riba. Akhir-akhir ini, syiar riba begitu berkembang pesat di berbagai kota. 

Komunitas anti-riba pun banyak bermunculan. Kita patut bersyukur atas tren tersebut. 

Dampaknya pun luar biasa. Masyarakat, terutama kalangan pengusaha tersadar. 

Mereka ramai-ramai bertobat, meninggalkan riba. Tidak ketinggalan, karyawan perbankan 

pun banyak yang resign, saking takutnya ancaman dosa riba. 

Di satu sisi, itu adalah kabar gembira. Di sisi lain, tren itu juga memunculkan masalah 

baru. Masalah yang membutuhkan solusi. Solusi yang melengkapi syiar anti-riba, sehingga 

manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat yang benar-benar ingin bertobat 

meninggalkan riba. 

Alhamdulillah, saya sudah menemukan solusi tersebut. Bagaimana menjadikan 

masalah inin justru sebagai peluang. Saya memperkenalkan konsep syirkah sebagai salah satu 

solusi mengatasi keresahan masyarakat terhadap ancaman dosa riba. InsyaAllah, konsep 

tersebut dapat  melengkapi syiar anti-riba sehingga masyarakat tidak hanya mendapatkan 

ilmu tentang bahaya riba, melainkan jugsa solusi konkret untuk lepas dari jerat riba.  

Pertanyaanya, mengapa harus syirkah? 

 

 

 



Sebaik-baik Teladan 

 

Siapakah yang menjadi teladan kita hari ini? Sebagai umat muslim, tentu saja yang 

menjadi teladan adalah Rosullulah SAW. Namun, apakah Rosullulah SAW benar-benar 

menjadi teladan kita jika kita lebih banyak mengetahui apa yang dilakukan public figure hari 

ini dibanding dengan belajar tentang keseharian Rosullulah? 

Bahkan, kadang, kita bukan hanya sekedar mengetahui, melainkan juga mengikuti 

tren yang diperkenalkan oleh public figure. Tidak peduli sekalipun itu dilarang Allah. Cara 

berpakaian, berdandan, hingga cara hidup, semua kita tiru. 

Hari ini, wanita mengenakan celana pendek yang hanya menutup sebagian paha dan 

mengumbar auratnya dianggap sebagai kewajaran. Bukan hanya aurat, gaya hidup hedonisme 

mereka juga dipamerkan. Seolah, dunia ini merupakan persaingan harta. Ada public figure, 

yang memamerkan mobil mewah seharga miliaran rupiah sembari mengejek public figure 

lain yang tidak memiliki mobil serupa. Tentu, itu bukan contoh yang baik. 

Profesi sebagai public figure selalu menjadi sorotan masyarakat, tidak terkecuali 

kehidupan pribadi mereka. Sudah sepantasnya mereka menjaga attitude mereka. Jangan 

sampai, mereka menjadi contoh yang buruk di masyarakat. Masyarakat pun seyogianya lebih 

cerdas dalam memilih panutan. 

Di samping itu, kini banyak public figure yang mengenakan jilbab dan kemudian 

menanggalkan lagi. Alasannya pun klise : “yang penting hatinya”. Tampak familiar, bukan? 

Mengatasnamakan kebebasan berekspresi, semua yang dikenakan pun suka-suka. Hari ini 

mengenakan hijab, esok berpakaian terbuka tanpa jelas sebab.  

 

 

 

 

 



Penjajahan Ekonomi: Penjajahan Modern 

 

Katanya, penjajahan Belanda yang berlangsung selama 350 tahun meninggalkan 

warisan kebodohan yang bercokol dalam masyarakat kita. Ditambah politik divide et impera 

alias politik pecah belah, kita menjadi bangsa yang cenderung lemah. Alih-alih bersatu, kita 

malah saling menyerang kemerdekaan pun semalin sulit digapai. 

Fakta tersebut dapat menjelaskan, bahkan sering dijadikan alasan, mengapa kita tidak 

menajdi masyarakat yang maju, makmur, dan terdidik. Bagaimanapun, alasan tersebut 

berlaku jika kita baru saja merdeka satu, dua, atau beberapa tahun yang lalu. Pada 

kenyataanya, kita sudah menyatakan merdeka lebih dari setengah abad yang lalu. 

Namun, sayangnya, hingga kini, kita belum menjadi bangsa yang maju, apalagi 

makmur. Stabilitas ekonomi pun belum bisa dibilang baik. Apakah kita akan “menyalahkan” 

penjajahan Belanda atas apa yang terjadi hari ini? Atau memang ini adalah kesalahan kita 

sendiri? 

Data dari bank dunia mengatakan bahwa di tahun 2017 Indonesia memiliki Produk 

Domestik Bruto (PDB) per kapita 3846,9 dollar atau jika dikonversi dalam kurs rupiah sekitar 

53.856.600 rupiah (kurs dollar dihitung Rp 14.000. Bagaimana dengan tetangga kita? Berikut 

perbandingan PDB per kapita dengan negara ASEAN lainnya (dalam dollar Amerika). 

Kita kaya sumber daya alam, namun memprihatinkan seacara perkeonomian. Tampak 

belum move on setelah sekian lama terjajah. Apakah yang sebenarnya membuat kita belum 

move on setelah sekian lama terjajah? Sedangkan banyak pula negara tetangga kita yang 

sudah maju.  

 

 

 

 

 



Bahaya Bunga Pinjaman Bagi Negara 

 

Salah satu cara kapitalisme merajai adalah memberikan pinjaman. Pernah mendengar 

sebuah negara ingin berutang kepada negara lain? Itu lumrah, karena setiap negara pasti 

butuh biaya untuk pembangunan negaranya. Harapan dari negara peminjam adalah 

perkembangan dan kemajuan yang jauh lebih pesat. Nah, ketika ada keinginan seperti ini, 

gayung pun bersambut. Negara yang secara ekonomi lebih maju, segera merespons 

permintaan tersebut. 

Terlebih, yang berutang adalah negara. Resiko untuk tidak membayar tentu saja 

hampir nol persen. Biasanya, negara yang memberi pinjaman menyebut pinjaman tersebut 

sebagai bantuan. Apakah itu benar-benar sebuah bantuan? 

Setelah mendapat suntikan dana, negara peminjam jadi memiliki indikator ekonomi  

yang terlihat meningkat. Ilustrasinya, anda punya sebuah rumah dengan nilai satu miliar. 

Kemudian, digelontorkan dana Rp 10 miliar untuk merenovasi rumah anda. Tentu rumah 

anda akan tampak berbeda, jadi semakin “wah”, bukan? 

 Menggunakan uang pinjaman tersebut, anda mungkin menambahkan hal-hal yang 

tadinya tidak pernah ada. Mungkin juga, anda gunakan dana tersebut untuk membeli sebuah 

mobil mewah, yang matching dengan kemewahan rumah anda.  

Bencana awal terjadi ketika anda mulai menggunakan semua dana tersebut untuk 

renovasi rumah dan membeli barang-barang yang tidak perlu. Anda terlena dan tanpa anda 

sadar semua dana tesebut sudah habis terpakai. Bisa jadi, anda melupakan sesuatu: cicilan 

bulan depan bagaimana? 

Situasi tersebut berlaku bukan hanya untuk rumah anda, melainkan juga untuk negara. 

Negara berutang, tentu ada jatuh tempo untuk cicilannya. Di awal tentu ada akadnya, ada 

perjanjiannya. 

 

 

 



Keutamaan Pengusaha 

 

Profesi pengusaha kadang masih dipandang sebalah mata. Buktinya, dalam sistem 

pendidikan kita hari ini, siswa cenderung lebih banyak digembleng menjadi pekerja yang 

baik. Belum lagi, jika ditanya tentang harapan orang tua. Sebagian besar dari mereka 

cenderung mengharapkan anaknya untuk menjadi PNS. Harapan itu tidak salah; yang sering 

kali disayangkan adalah minimnya dukungan terhadap seorang yang memiliki keinginan 

menjadi pengusaha. 

Misalnya, ketika seorang mulai berjualan, sering kali mulai terdengar cibiran, “kok 

sekolah tinggi-tinggi akhirnya jualan doang?” 

Atau ada yang mengatakan, “Sudah, tutup saja usahamu. Mending kerja dan punya 

penghasilan yang pasti setiap bulan. Seperti ini nanti kami rugi terus.” 

Atau ucapan lain yang sejenis. Apakah anda sendiri pernah mendengar yang seperti 

ini? 

Saya pun tak dapat memungkiri hal tersebut. Karena dengan bekerja, tentu ada 

kepastian dalam pendapatan. Dengan bekerja, kita bisa menghitung anggaran kebutuhan 

sehari-hari. Saya tidak ada maksud untuk mendiskreditkan satu profesi. Saya meyakini, setiap 

pekerjaan atau profesi itu mulia, selama tidak bertentangan dengan agama dan peraturan 

pemerintah. 

 

 

 

 

 

 

 



Riba 

 

Kemana kita pergi ketika butuh modal untuk usaha? Saya yakin, sebagian dari anda 

berpikir bahwa bank atau pihak leasing adalah jawabannya. Persepsi tersebut menancap di 

otak banyak pengusaha. Butuh modal? Cukup sediakan “surat-surat” penting, bisa membayar 

“bunga” setiap bulan, dan semua aman. 

Demikian juga, ketika memiliki keinginan  untuk memiliki motor, mobil, ataupun 

rumah. Hingga ada yang mengatakan jika tanpa bank, kendaraan atau rumah tidak mungkin 

dimiliki. Memang, hingga hari ini, dua barang itu seolah menjadi sebuah pembelian sekali 

seumur hidup. Sebab, cicilannya biasanya baru selesai ketika kita berumur di atas kepala 4. 

Jika ingin langsung melunasi pun, sering kali kita terkendala pendapatan yang sedikit. Jarang 

sekali pembelian kendaraan apalagi rumah dengan cara tunai. Kalaupun bisa, kadang kala ada 

saja hambatannya. 

Fenomena tersebut sangat lumrah dalam masyarakat kita. Bahkan, saat ini, bank pun 

memberikan pinjaman berbunga untuk barang-barang kinsumtif, seperti gawai, pakaian, dan 

perhiasan. Tentu, kondisi itu sangat memprihatinkan. Mengapa? Karena sesungguhnya 

pinjaman bank yang berbunga adalah riba. 

Riba merupakan dosa yang diperangi oleh Allah dan Rosul-Nya. Rasional mengapa 

pinjaman dengan bunga berbahaya tentu sudah sedikit tergambar ketika anda membaca 

tulisan tentang bagaimana akibatnya jika negara mempunyai banyak utang atau tidak sanggup 

melunasi hutang. Selain itu, anda tentu sering mendengar kisah orang yang terjerat riba.  

Akhirnya, dia pun sadar. Momen kebangkrutan itu dia sikapi sebagai bentuk kasih 

sayang Allah. Tujuannya, dia mengerti dan terhindar dari dosa riba yang mengerikan itu. 

 

 

 

 

 



Tersandung Modal 

 

Bukan sebuah rahasia, ketika awal memulai usaha hingga pengembangannya, modal 

sering menjadi permasalahan utama. Isu ini memang sudah ada sejak zaman dahulu kala. 

Hehehe. Tanpa modal seolah pengusaha tidak dapat bergerak. Seperti terkena penyakit 

kurang darah, lemas, lesu, loyo tidak bertenaga. 

Sebetulnya, banyak cara untuk “mencerdasi” permasalahan kekurangan modal ini. 

Ada banyak strategi untuk mendapatkan sumber modal supaya bisnis kita berkembang. 

Sayangnya, yang tertanam dalam pikiran adalah mencari pinjaman dan bank saja, padahal 

masih banyak jalan keluar lainnya. Dan ingatlah selalu pepatah “tak kenal maka tak sayang”. 

Jika kita hanya kenal dengan bank, maka yang lain pun akan tidak bisa terpikirkan. Semua 

tertutup, seolah tidak ada jalan lainnya. 

Setidaknya ada 7 cara mendapatkan modal di era millenial ini. Setiap cara tentu 

memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Namun, menurut saya, itu tidak perlu 

diperdebatkan karena yang paling penting menurut saya adalah keberkahannya. Mana yang 

sekiranya memberikan berkah yang terbanyak itu yang sebaiknya kita ambil. Semudah dan 

sebesar apa pun sebuah sumber keuangan didapat jika tidak berka, percuma. Ibarat sedang 

haus, diberi minum air racun, masihkah anda mau meminumnya? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pengertian Syirkah 

 

Syirkah merupakan salah satu keindahan ajaran Islam. Sebagaimana sudah saya 

sampaikan pada pembahasan sebelumnya, ketika Allah melarang sesuatu, pasti satu paket 

dengan solusinya. Ketika zina diharamkan, solusinya menikah. Ketika riba dilarang pun ada 

solusi dengan melakukan jual beli. Jika dalam jual beli muncul masalah kekurangan modal, 

syirkah menjadi solusi.  

Syirkah menurut bahasa artinya percampuran. Sementara itu, menurut istilah, syirkah 

adalah kerja sama dua orang atau lebih yang siap menanggung utung dan rugi bersama-sama. 

Sebagai praktisi, saya memandang syirkah sebagai sebuah konsep membuat satu usaha yang 

kepemilikan modalnya dengan konsep patungan usaha, menjadi miliknya banyak orang. 

Misalnya, satu usaha membutuhkan modal seratus juta. Kemudian, kepemilikan dari 

usaha tersebut dipecah menjadi beberapa bagian. Pembagiannya, misalnya dengan membagi 

setiap bagian bernilai 500ribu, 1 juta, atau 5 juta (bisa disesuaikan). Selanjutnya, investor 

atau sohibul maal boleh mengambil berapa lembar (bagian),s eperti yang diinginkan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hukum Syirkah  

 

Buku ini fokus membahas konsep syirkah berdasarkan pengalaman pribadi saya 

sebagai praktisi. Oleh karena itu, pembahasan detail mengenai hukum syirkah tidak tercakup 

dalam buku ini. Sekadar manambahkan khazanah, menurut para ulama fiqh, akad syirkah 

diperbolehkan.  

Landasan hukum yang mendasari syirkah tertuang di dalam firman Allah SWT, dalam 

QS Shad ayat 24, yang artinya “Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang 

berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang orang 

yang beriman dan mengerjakan amal saleh; dan amat sediktlah mereka ini.” 

Juga di dalam sebuah hadits Nabi Muhammad SAW yang artinya, “Dari Nabi SAW, 

beliau bersabda: “Allah SWT berfirman: „Aku adalah pihak ketika dari dua orang yang 

bersekutu selagi tidak saling mengkhianati. Bila salah-satunya telah berbuat khianat kepada 

sahabatnya, maka aku keluar dari keduanya.‟ (HR. Abu Dawud). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Macam-macam Syirkah 

 

Menurut Ibnu Qudamah, syirkah ada dua jenis, yaitu syirkah Al-Amlak (hak milik) 

dan syirkah Uqud (transaksional/akad/kontrak). Syirkah Al-Amlak merupakan kepemilikan 

oleh dua pihak atau lebih terhadap satu benda dan kepemilikan itu tanpa ada akad 

sebelumnya. Dalam aplikasinya, pengelolaan aset dilakukan secara bersama-sama. Untung-

rugi pun ditanggung bersama dan tidak ada syarat lainnya. Hal ini biasanya terjadi karena 

faktor warisan, hibah, atau wasiat atau hal yang lainnya. 

Sementara itu, syirkah Al-Uqud merupakan kepemilikan oleh dua pihak atau lebih 

terhadap satu benda dengan adanya akad di antara pihak-pihak yang bekerja sama. Dalam 

syirkah Al-Uqud, pengelolaan dilakukan bersama dan untung rugi pun ditanggung bersama. 

Contoh syirkah Al-Uhud adalah koperasi perseroan, penanaman saham, dan lain-lain. 

Syirkah Al-Uhud ini kemudian dibagi menjadi syirkah Al-Inan, mufawadhoh, al-

abdan/al-a‟mal/al-shanai‟, dan al-wujuh. Sebagian ulama berpendapat Mudharabah sebagai 

bagian syirkah dan ada pula yang memisahkannya. 

 

 

 

 

 


