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Bismillahirrahmanirrahim 
 

AKAD MUDHARABAH MUQAYYADAH (KERJASAMA USAHA BAGI HASIL) 

Nomor: 010/KAC/I/IX/2021 

 

Sebagaimana diketahui bahwa Al-Mudharabah (bagi hasil) memiliki 5 (lima) unsur penting 

(rukun), yaitu: 

1. SHOHIBUL MAAL (pemilik modal/pemberi pembiayaan) dan MUDHARIB (pelaku 

usaha) 

2. SIGHATUL-AQD (Yaitu ucapan ijab dan qabul/serah terima dari pemilik 

modal/pemberi pembiayaan ke pelaku usaha) 

3. RA’SUL-MAAL (Modal) 

4. AL-‘AMAL (Pekerjaan) 

5. AR-RIBH (Keuntungan) 

 

Pada hari ini, bulan , tahun 2021, yang bertanda tangan di bawah ini : 

 

1. Nama : 

2. Alamat : 

3. NO KTP/SIM : 

4. Pekerjaan : 

 

Untuk selanjutnya disebut “PIHAK PERTAMA” atau shohibul maal (pemilik modal/pemberi 

pembiayaan). 

1. Nama : 

2. Alamat : 

3. Nomor KTP/SIM : 

4. Jabatan : 
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Dalam hal ini bertindak dan atas nama pribadi/diri sendiri, yang selanjutnya disebut “PIHAK 

KEDUA“ atau Mudharib (pelaku usaha). 

Para pihak terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut: 

 

1. Bahwa Pihak Pertama adalah selaku pemberi modal modal sebesar Rp. untuk 

selanjutnya disebut modal investasi untuk proyek usaha Pengadaan Barang PT. 

Ciwaruga Sinergi Indonesia – PT. Cirebon Energi Prasarana. 

2. Bahwa pihak kedua adalah pelaku usaha di bidang jasa yang berlokasi di jl. Sukahaji 

Baru Nomor. 1, Kel. Sarijadi, Kec. Sukasari, Kota Bandung, Jawa Barat, yang 

menerima dana investasi dari pihak pertama. 

3. Bahwa terhadap permohonan Pihak Kedua tersebut, Pihak Pertama telah menyatakan 

persetujuannya, baik terhadap kegiatan usaha yang akan dijalankan Pihak Kedua maupun 

terhadap pembagian pendapatan/keuntungan yang disepakati. 

4. Dalam hal satu atau lebih ketentuan yang dimuat dalam akad ini tidak berlaku dan/atau 

tidak sah dan/ atau tidak boleh dilaksanakan dalam hal apapun berdasarkan hukum yang 

berlaku, maka ketentuan-ketentuan lain dalam akad ini dan/atau akad sebelumnya, tetap 

berlaku sah dan boleh dilaksanakan dan tidak ada yang dikecualikan. 

Dengan ini para pihak menyatakan setuju dan sepakat mengikatkan diri untuk melakukan akad 

Mudharabah (bagi hasil) selama 7 bulan sejak tanggal 
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Selanjutnya disebut “Perjanjian” dengan syarat-syarat dan kondisi, serta ketentuan-ketentuan 

sebagai berikut: 

DEFINISI 

PASAL I 

1. “Mudharabah” adalah akad atau sistem kerja sama dimana seseorang menyerahkan 

hartanya kepada pihak lain untuk dikelola dengan ketentuan bahwa keuntungan yang 

diperoleh dibagi antara kedua pihak sesuai nisbah yang disepakati, sedangkan kerugian 

ditanggung pemilik modal sepanjang tidak ada kelalaian dari pihak pengelola. 

2. “Dana Investasi” adalah sejumlah uang yang disalurkan oleh investor kepada pelaku 

usaha untuk digunakan sebagai pembiayaan usaha tertentu. 

3. “Syari’ah” adalah Hukum Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Assunnah dan 

mengatur segla hal yang mencakup bidang ibadah mahdloh dan ibadah Muamalah. 

4. “Nisbah Bagi Hasil“ adalah bagian dari hasil pendapatan / keuntungan yang menjadi hak 

Pihak Kedua dan Pihak Pertama yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara Pihak 

Kedua dan Pihak pertama. 

5.  “Masa (Jangka Waktu) Penggunaan Modal” adalah masa berlakunya perjanjian ini 

sesuai dengan yang ditentukan dalam Pasal 4 Perjanjian ini. 

6.  “Modal” adalah seluruh penerimaan yang diperoleh dari hasil usaha yang dijalankan 

nasabah dengan menggunakan modal yang disediakan Pihak Pertama sesuai dengan 

Perjanjian ini. 

7. “Keuntungan” adalah pendapatan sebagaimana yang dimaksud di atas dikurangi 

pengeluaran-pengeluara dan dikurangi modal. 

8. “kerugian” adalah jumlah pegeluaran atau biaya yang lebih besar dibandingkan dengan 

pendapatan yang diterima. 

9. “Pembukuan pembiayaan” adalah pembukuan atas nama Pihak Kedua pada Pihak 

Pertama yang khusus mencatat seluruh transaksi Pihak Kedua sehubungan dengan 
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Pembiayaan, yang merupakan bukti sah dan mengikat Pihak Kedua atas segala kewajiban 

pembayaran, sepanjang tidak dapat dibuktikan sebaliknya dengan cara yang sah menurut 

hukum. 

10. “Cidera Janji” adalah peristiwa-peristiwa sebgaimana yang tercantum dalam pasal 9 

Perjanjian ini yang menyebabkan Pihak Pertama dapat menghentikan seluruh atau 

sebagian pembiayaan, dan menagih dengan seketika dan sekaligus jumlah kewajiban 

Pihak Kedua kepada Pihak Pertama sebelum jangka waktu perjanjian ini berakhir. 

 

SHOHIBUL MAAL (PEMBERI PEMBIAYAAN/INVESTOR) DAN MUDHARIB 

(PELAKU USAHA) 

PASAL 2 

Kedua belah pihak merupakan orang-orang yang diperbolehkan di dalam syariat untuk 

menggunakan harta dan bukan orang yang dilarang dalam menggunakan harta, seperti: orang 

gila, anak kecil yang belum mumayyiz, orang yang dibatasi penggunaan hartanya oleh pengadilan 

dan lain-lain. 

JENIS USAHA 

PASAL 3 

1. Jenis usaha yang akan dijalankan adalah Pengadaan Barang PT. Ciwaruga 

Sinergi Indonesia – PT. Cirebon Energi Prasarana 

2. Kedua belah pihak telah mengetahui dan memahami jenis serta kegiatan usaha 

tersebut. 
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PEMBIAYAAN/MODAL DAN JANGKA WAKTU PENGGUNAANNYA 

PASAL 4 

1. Pihak Pertama dengan ini mengikatkan diri untuk menyediakan fasilitas Pembiayaan 

kepada Pihak Kedua sejumlah Rp. secara kontan/bertahap sesuai dengan permintaan 

Pihak Kedua yang semata-mata akan dipergunakan untuk pengembangan usaha yang 

disetujui Pihak Pertama yang dilampirkan pada dan karenanya merupakan satu kesatuan 

yang tak terpisahkan dari perjanjian ini. 

a. Nominal Investasi yang diberikan : Rp. 

b. Nisbah bagi hasil : Pihak Pertama 50% Pihak Kedua 50% 

c. Cara Pembayaran : 

d. Tanggal pembagian hasil : 

 

2. Perjanjian Pembiayaan ini kedua belah pihak sepakat diadakan dalam waktu 7 bulan 

sejak tanggal penanda tanganan Perjanjian ini. 

3. Berakhirnya jangka waktu pembiayaan/ jatuh tempo tidak dengan sendirinya, pembiayaan berakhir 

apabila Pihak Kedua sudah melunasi kewajiban dan / atau kewajiban-kewajibannya 
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PENCAIRAN PEMBIAYAAN 

PASAL 5 

1. Pihak pertama telah menerima dokumen sebagaimana yang dijelaskan dalam 

pasal 7 ayat (1), (2), dan (3). 

2. Dalam hal ini pihak kedua merupakan suatu badan usaha, maka pihak pertama 

telah menerima akta pendirian ataupun dokumen pendukung lainnya yang 

membuktikan bahwa badan usaha tersebut benar adanya. 

3. Pihak Pertama dengan ini mengikatkan diri untuk mengizinkan Pihak Kedua 

melakukan pencairan dana pembiayaan, untuk dikelola dan dipergunakan sebagai 

modal kerja Pihak Kedua. Setelah Pihak Kedua memenuhi seluruh prasyarat yang 

telah dijelaskan dalam pasal 5 ayat (1) dan (2). 

 

NISBAH DAN BAGI HASIL 

PASAL 6 

1. Pihak Kedua dan Pihak Pertama sepakat, dan dengan ini mengikatkan diri satu terhadap 

yang lain, bahwa nisbah bagi hasil adalah: 

a. 50 % dari keuntungan untuk Pihak Pertama. 

b. 50 % dari keuntungan untuk Pihak Kedua. 

 

2. Bahwa Pelaksanaan pengembalian modal dan bagi hasil akan dibayarkan paling lambat 7 

bulan setelah periode mudharabah selesai. 

3. Kedua belah pihak setuju dan sepakat bahwa perhitungan estimasi keuntungan dan 

pengembalian modal serta bagi hasil bersifat perkiraan, dan tidak terdapat penjamin atas 

hasil pelaksanaan mudharabah sesuai dengan yang direncanakan. 
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TANDA BUKTI DANA INVESTASI 

PASAL 7 

1. Surat Perjanjian Akad Kerjasama Mudharabah ini merupakan dokumen resmi yang 

menjadi bukti kepemilikan dana pada usaha 

2. Pihak kedua akan memberikan keterangan tertulis berupa kwitansi sebagai bukti telah 

terlaksananya akad kerjasama. 

3. Adapun dokumen pendukung resmi lainnya yang dicantukam dalam dokumen lampiran- 

lampiran dapat dilampirkan oleh Pihak Kedua sebagai bukti bahwa kegiatan usaha 

tersebut benar adanya. 

 

HAK DAN KEWAJIBAN 

PASAL 8 

1. Selama jangka waktu kerjasama usaha, Pihak Pertama : 
a. Berkewajiban untuk tidak mencampuri kebijakan usaha yang sedang dijalankan 

pihak kedua 

b. Berkewajiban membayar ganti rugi yang layak atas waktu, tenaga, dan pikiran 

selama waktu kegiatan usaha yang telah dilakukan sehubungan dengan 

pembatalan perjanjian saat usaha telah berlangsung atau akibat kelalaian yang 

diakibatkan pihak pertama. 

c. Berhak melakukan pengawasan dan meninjau tempat kegiatan usaha disertai 

dengan pihak kedua 

d. Berhak menerima laporan periodik atas kegiatan usaha yang akan dilaporkan 

setiap bulan. 

e. Berhak mengajukan usul dan saran kepada pihak kedua untuk memperbaiki 

dan/atau menyempurnakan kegiatan usaha yang berjalan sesuai dengan hukum,
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prinsip syariah, dan bukan merupakan hal yang dapat menghambat pengelolaan 

usaha. 

f. Berhak membatalkan perjanjian dan/atau mengambil kembali seluruh atau 

sebagian modal usaha dari pihak kedua serta perjanjian akan berakhir setelah 

terbukti pihak kedua melakukan penyelewengan dan/atau mengkhianati isi 

perjanjian ini. 

2. Selama jangka waktu kerjasama usaha, pihak kedua 

a. Berkewajiban mengelola modal usaha yang telah diterima dari pihak pertama 

untuk suatu kegiatan usaha yang telah ditetapkan. 

b. Berkewajiban membuat laporan periodik kegiatan usaha untuk diserahkan kepada 

pihak pertama. 

c. Berkewajiban untuk melaporkan kejadian-kejadian istimewa (musibah) dan/atau 

kejadian lainnya sesuai pasal 12 ayat (2) 

d. Berkewajiban untuk menerima pembatalan perjanjian dan/atau mengembalikan 

kembali sebagian atau seluruh modal usaha dari pihak pertama serta perjanjian 

akan berakhir setelah terbukti melakukan penyelewengan dan/mengkhianati isi 

perjanjian ini. 

e. Berhak mengelola dan menentukan kebijakan-kebijakan dalam kegiatan usaha 

f. Berhak melaksanakan atau tidak melaksanakan usul, saran, ataupun keinginan 

pihak pertama yang dinilai bertentangan dengan hukum, prinsip syariah, ataupun 

yang berpotensi menghambat berjalannya usaha. 

g. Berhak menerima ganti rugi yang layak atas kejadian yang dijelaskan dalam pasal 

8 ayat (1) huruf b. 
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KEJADIAN-KEJADIAN CIDERA JANJI 

PASAL 9 

1. Kejadian-kejadian yang disebutkan di bawah dapat dianggap pihak pertama telah cedera 

janji : 

a. Menarik kembali dana investasi sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana 

ditentukan dalam akad. 

b. Tidak dapat memenuhi dan/atau melanggar sebagian atau seluruh syarat dan ketentuan 

yang tercantum dalam akad. 

c. Pernyataan dan jaminan yang diberikan ternyata tidak benar atau palsu. 

d. Dokumen yang diberikan oleh investor ternyata tidak benar. 

2. Jika terjadi Cedera Janji sebagaimana diatur pada pasal 9 ayat (1) maka pihak kedua 

dapat mengambil tindakan yang dijelaskan pada pasal 13 ayat (2) dan/ atau ayat (3) 

3. Kejadian-kejadian yang disebutkan di bawah dapat dianggap bahwa Pihak Kedua telah 

cedera janji : 

a. Tidak dapat memenuhi dan/atau melanggar sebagian atau seluruh syarat dan 

ketentuan yang tercantum dalam akad. 

b. Tidak menjalankan kegiatan usaha dan mengelola dana sebagaimana kebijakan- 

kebijakan yang telah disepakati dengan investor 

c. Tidak melaksanakan usahanya dengan praktik yang wajar dalam usaha yang 

sejenis, sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan atau sesuai 

prinsip syariah. 

d. Jika suatu dokumen yang diperlihatkan atau diserahkan kepada investor 

sehubungan dengan akad adalah palsu atau menyesatkan 

e. Tidak memberitahukan secara tertulis kepada investor jika terjadi perubahan yang 

menyangkut kondisi pelaku usaha maupun usahanya yang menjadi underlying 

kerjasama investasi. 

4. Jika terjadi Cedera Janji sebagaimana diatur pada pasal 9 ayat (3) maka pihak pertama 

dapat mengambil tindakan yang dijelaskan pada pasal pasal 13 ayat (2) dan/ atau ayat (3)
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PEMBUKUAN DAN PEMBUKTIAN 

PASAL 10 

Setelah penempatan dana investasi oleh pihak pertama, pihak kedua akan 

menyelenggarakan pembukuan dan catatan lain-lain sebagai laporan kegiatan usaha yang 

akan diserahkan kepada pihak pertama. 

 

RISIKO 

PASAL 11 

1. Sesuai dengan fatwa DSN MUI Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 kerugian usaha 

mudharabah menjadi tanggung jawab pemilik modal kecuali terjadi karena 

wanprestasi pengelola sesuai dengan pasal 9 ayat (3). 

2. Besarnya kerugian yang ditanggung pemilik modal sebesar nilai porsi 

modalnya. 

3. Jika usaha mengalami kerugian sementara pihak pertama berbeda pendapat atas 

kerugian tersebut, pihak kedua wajib membuktikan bahwa kerugian yang dialami 

bukan karena ta’addi (Mengerjakan sesuatu yang tidak diperbolehkan terhadap harta 

yang diamanahkan), tafrith (meninggalkan sesuatu yang seharusnya dikerjakan 

terhadap harta yang diamanahkan, yaitu melalaikan penjagaan terhadap harta 

tersebut) atau mukhalafat al-syuruth (melanggar ketentuan-ketentuan yang disepakati 

pihak pertama dan pihak kedua). 

4. Pihak pertama dianggap menerima dan mengakui terjadinya risiko kerugian investasi 

sebagaimana tertulis pada Pasal 11 ayat (1), apabila pihak pertama tidak melakukan 

sanggahan secara tertulis kepada pihak kedua dalam jangka waktu 7 hari kerja atas 

segala perhitungan dan penjelasan-penjelasan yang dibuat dan disampaikan oleh 

pihak pertama kepada pihak kedua. 
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KEADAAN PAKSA (Force Majeure) 

PASAL 12 

1. Dalam hal ini salah satu pihak terlambat, terhalang atau sama sekali tidak dapat 

melaksanakan kewajibannya berdasarkan akad oleh karena keadaan paksa, maka pihak 

tersebut tidak dapat dianggap telah lalai dalam pelaksanaan kewajibannya tersebut. 

Keadaan paksa adalah setiap sebab yang berada diluar kekuasaan para pihak, yang secara 

layak tidak dapat mereka duga atau cegah sebelumnya, termasuk tetapi tidak terbatas 

kepada, perang, huru hara, revolusi, kebakaran, banjir atau disebabkan oleh bencana alam 

lainnya dan atau disebabkan oleh undang-undang, proklamasi peraturan atau keputusan 

pemerintah 

2. Dalam hal ini, pihak yang mengalami keadaan demikian harus memberitahukan dan 

menyampaikan kepada pihak lainnya pembuktian dari keadaan tersebut secara tertulis 

dalam jangka waktu yang telah disepakati bersama, apabila jangka waktu itu terlewati, 

pihak lain tersebut mempunyai hak untuk menolak keadaan paksa sebagai alasan 

kegagalan pelaksanaan kewajiban-kewajiban oleh pihak yang diperbaharui. 

3. Tindakan-tindakan selanjutnya yang akan terjadi akan dimusyawarahkan kembali dengan 

berpedoman pada akad. 

 

HUKUM YANG BERLAKU DAN PENYELESAIAN SENGKETA 

PASAL 13 

1. Perjanjian ini tunduk pada Hukum Negara Republik Indonesia. 

2. Jika terjadi perselisihan mengenai pelaksanaan dan penafsiran perjanjian ini, para 

pihak terlebih dahulu akan menyelesaikan perselisihan tersebut dengan cara 

musyawarah untuk mencapai mufakat dalam waktu yang disepakati bersama. 

3. Apabila penyelesaian secara musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud dalam 

pasal 13 ayat (2) tidak tercapai, maka para pihak sepakat menyerahkan penyelesaian 

perselisihan ini dengan menempuh jalur litigasi melalui bantuan badan arbitrase 

syariah nasional (BASYARNAS) atau Peradilan Agama. 
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PENUTUP 

PASAL 14 

1. Segala sesuatu yang belum diatur dalam akad pembiayaan mudharabah ini akan diatur 

dalam surat-surat dan atau kertas-kertas lain yang merupakan kajian yang melekat dan 

dilampirkan pada serta tidak dapat dipisahkan dari akad pembiayaan mudlarabah ini, 

mulai berlaku sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak. 

2. Akad ini dan syarat-syarat umum investasi merupakan satu kesatuan dan bagian yang 

tidak terpisahkan serta pihak pertama dan pihak kedua telah memahami sepenuhnya 

terhadap hal-hal tersebut. 

3. Akad ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bemetrai cukup dan mempunyai 

kekuatan pembuktian yang sama. 
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Demikian perjanjian kerjasama usaha ini dibuat dengan sebenar-benarnya, untuk dijadikan pedoman kedua 

belah pihak shohibul maal (pemilik modal/pemberi pembiayaan) dan mudharib (pelaku usaha) dalam 

menjalankan kerjasama usaha yang dimaksud. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta’ala senantiasa memberikan 

hidayah dan taufik-Nya, sehingga kita terjaga untuk tetap berada di jalan yang benar. Aamiin. 

 
. Bandung, 

Pihak pertama, 

 

 

 

 

( ) 

  
shohibul maal (pemilik modal/pemberi 

pembiayaan) 

Pihak kedua, 

 

 

 

 

( ) 

 

mudharib (pelaku usaha) 

Saksi 1 

 

 
( ) 

Saksi 2 

 

 
( ) 
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