
 
  
 
Nama    :   
NRP    : 
No. Anggota Koperasi : 
Distrik / Job Site  :  
 
Dengan ini saya menyetor simpanan berjangka syariah kepada Koperasi Pamandiri sebesar: 
         Rp. 10.000.000,-                  Rp. 20.000.000,-                Rp. ................................     
 
Yang disetorkan dengan cara transfer ke rekening: 
Acc  : 8022222103 
Bank  : BNI Syariah 
Atas Nama : Koperasi Pamandiri 
 
Untuk jangka waktu selama: 
        6 Bulan                          12 Bulan 
 
Perpanjangan otomatis sesuai dengan jangka waktu yang disepakati sebelumnya: 
        Ya                                  Tidak 
 
Simpanan ini untuk kebutuhan Mudharabah Muthalaq dengan Koperasi Pamandiri untuk 
menjalankan usaha Syar’i. 
Keuntungan yang diperoleh dari usaha Syar’i Koperasi Pamandiri akan dibagi dengan porsi sebagai 
berikut: 
    6 Bulan  12 Bulan 
Untuk Pengelola  50%   45% 
Untuk Anggota  50%   55% 
 
Pembayaran bagi hasil: 

Ditambahkan ke Simpanan Sukarela 
Ditransfer kerekening: 
Acc  : 8022222103 
Bank  : BNI Syariah 
Atas Nama : Koperasi Pamandiri   

        ..........................,..................................... 

                  Hormat saya, 

 

 

         (........................................) 

Catatan: Diharapkan para Anggota membaca ketentuan di Halaman belakang Bagian Belakang. 

 

SIMPANAN MUFAKAT 
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Syarat Ketentuan: 
 
Syirkah : Musyawarah atau Mudharabah dengan i’tikad baik. 
Musyarakah : a.   Perserikatan dana dari Anggota Koperasi dan diluar Anggota Koperasi. 
    b.   Pengelola merupakan Anggota Koperasi dan pendana diluar Anggota Koperasi. 
 
Mudharabah : a.   Perserikatan dana seluruh Anggota Koperasi. 

b. Pengelola (Mudharib) merupakan Anggota Koperasi dan diluar Anggota     
Koperasi. 

    c.   Mudharabah ini bersifat mudharabah muthalaq. 
 
Laba (SHU) 100%, dibagi menjadi: 
Untuk Laba ditahan/dikelola  10% 
Untuk dibagikan   90% 
 
Laba ditahan/dikelola dapat diambil pada saat anggota mengundurkan diri dari syirkah disesuaikan 
dengan kondisi keuangan yang ada. 
 
Manajemen syirkah berhak mengelola syirkah untuk berserikat bisnis, menjual & membeli, 
membayar dengan kontan atau tempo, menerima barang, menyerahkan barang, menitipkan, 
menggadaikan, mengambil jaminan, menuntut hutang dan menetapkannya, menggugat 
memperkarakan dipengadilan, membatalakan akad dan menolak cacat barang, menyewa, 
mengalihkan hutang, berhutang, dan setiap hal yang mendatangkan maslahat bisnis yang biasa 
dilakukan. 
 
Manajemen syirkah tidak berhak mengelola sesuatu yang tidak mendatangkan manfaat bagi syirkah 
atau mendatangkan mudharat / bahaya seperti: hibah atau memberikan piutang-kecuali bila ada izin 
dari anggota syirkah yang lain-, atau dalam jumlah uang yang sedikit da tempo yang singkat 
menurut kebiasaan. 
 
Boleh mengangkat Direktur, Manager, Staf, Operator (selanjutnya disebut karyawan) syirkah selain 
dari anggota syirkah dengan upah yang ditentukan, dan dimasukan kedalam biaya pengelolaan 
syirkah, boleh juga memberikan nisbah dari keuntungan syirkah yang didapat sebagai bonus agar ia 
termotivasi. Adapun jika karyawan tersebut meminta gaji dalam bentuk nisbah dari keuntungan 
maka statusnya adalah sebagai mudharib dan mendapatkan persentase dari keuntungan (jika ada). 
Akan tetapi pada waktu yang sama ia tidak berhak menerima gaji lagi atas pekerjaanya. 
 
Anggota syirkah yang dibantukan untuk mengelola manajemen syirkah tidak boleh mendapat gaji, 
akan tetapi upahnya diambilkan dari laba bersih syirkah porsi dengan menambah persentase laba 
yang menjadi haknya. 
 
Lembaga keuangan boleh melibatkan non muslim, atau bank konvensional dalam proses yang tidak 
bertentangan dengan syariat, kecuali jika terbukti harta yang diberikan (uang atau barang) berasal 
dari harta haram. Dan hendaknya lembaga keuangan meminta jaminan sebagai pengikat agar non 
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muslim tunduk dengan hukum dan dasar-dasar syarat yang mengendalikan syirkah harus dari pihak 
lembaga keuangan syariah atau dari pihak lain yang berpedoman kepada syari'at. 
 
Dasar dibolehkannya non muslim atau bank konvensional ikut serta dalam serikat kepemilikan 
lembaga keuangan syariah dengan syarat prosedurnya harus sesuai dengan syariat, dengan adanya 
jaminan yang mengikat agar berkomitmen kepada hukum dasar-dasar syariat islam adalah hadits 
yang diriwayatkan dari rasullulah shallalahu alaihih wa sallam: ''Beliau melarang musyarakan 
dengan Yahudi dengan Nasrani, kecuali jual-beli ditangan muslim'' (HR.Ibn Abi Syaibah dalam 
Mushannafnya). Alasan larangan adalah mua'amalah riba atau transaksi yang batil yang hal ini akan 
hilang dengan adanya jaminan, sehingga hukum syariat pun bisa diterapkan. Mengenai 
berserikatnya Bank Konvensional, Nadwah Barakah telah mengeluarkan keputusan (No.Kep.9.1). - 
Ma'ayir syar'iyyah AAOIFI. 
 
Keikutsertaan bank Konvensional bersama perusahaan dibolehkan dalam pembiayaan bank 
gabungan yang prosedurnya berpegang kepada hukum-hukum syar'i, dengan syarat bahwa Koperasi 
Pamandiri yang memegang kendali syirkah, dan harus tunduk terhadap dewan pengawas syariah. 
 
Uang muka pembagian SHU dapat dilakukan setiap bulan dan bersifat perhitungan sementara yang 
akan dikompensasi dengan perhitungan Nilai Likuidasi (Tandhidh Hukmi) pada akhir tahun periode 
pembukuan dengan nilai persentasi sebesar 30% dari perkiraan perhitungan SHU secara 
proposional. 
 
Uang muka SHU bersifat pinjaman yang akan dikompensasi baik Laba maupun Rugi. 
 
Aqad adalah ikatan kesepakatan diantara dua pihak yang tidak dapat dibatalkan kecuali atas 
keridhoan yang disepakati kedua belah pihak. 
 
Surat Al- Maidah ayat 1..... Hai orang - orang yang beriman penuhilah aqad – aqad jika anggota 
koperasi ingin menarik dana syirkah sebelum berakhirnya masa berlaku aqad syirkah ini pada 
dasarnya tidak diperkenankan kecuali dinilai oleh pengelola dapat direalisasikan karena kebuuhan 
yang tidak diperkenankan kecuali dinilai oleh pengelola dapat direalisasikan karena kebutuhan yang 
tidak terelakkan dan kondisi keuangan koperasi yang memungkinkan untuk merealisasikan dengan 
konsekuensi : 

a.  Perhitungkan laba / rugi proposional pada tanggal penarikan. 
b. Penarikan dimungkinkan sebagian atau seluruhnya yang berakibat nilai yang ditarik tidak 

mengikuti perputaran dana dan sisa dana yang tidak ditarik akan diberlakukan aqad baru 
yang ditentukan oleh pengelola ksususnya dalam hal klasifikasi pendanaan. 
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