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SILABUS 
 

I. Mata Kuliah : FIKIH MUAMALAT KONTEMPORER 

Kode  : HKI 025 

Fakultas  : Syariah 

Program Studi : Hukum Keluarga Islam  

Program  : S.1 

Bobot  : 2 SKS 

Sifat   : Wajib  

 

II. Deskripsi Mata kuliah :  

1. Dewasa ini sistem ekonomi yang berbasis syariah semakin diminati oleh masyarakat. 

Hal ini ditandai antara lain dengan semakin tumbuh dan berkembangnya lembaga-

lembaga keuangan syariah di tengah-tengah masyarakat, baik yang berupa perbankan 

maupun lembaga-lembaga keuangan non bank, seperti BMT, asuransi syariah, dan 

pegadaian syariah.  

2. Penerapan ekonomi syariah tersebut tentu saja memerlukan prasyarat yang mutlak 

dipenuhi. Di antara prasyarat tersebut adalah pemahaman dan penguasaan yang 

memadai terhadap fikih muamalah. Fikih muamalah merupakan doktrin dasar yang 

berakar dalam tradisi pemikiran Islam yang berkenaan dengan hukum-hukum dan 

kaidah-kaidah bisnis. Dari tradisi pemikiran hukum bisnis Islam inilah sesungguhnya 

ekonomi Islam ditegakkan. 

3. Sebagai kelanjutan dari Matakuliah Di dalam Matakuliah Fikih Muamalah II dikaji 

tentang fenomena praktik bisnis kontemporer dalam perspektif hukum Islam (fikih 

muamalah). Secara umum praktik bisnis dan ekonomi kontemporer yang dibahas 

dibedakan menjadi enam kelompok besar, yakni: (i) praktik bisnis yang berbasis pada 

jual beli, seperti: bay’ al-mu’atah, samsarah, bay’ al-taqsit, dan MLM; (ii) praktik 

bisnis yang berbasis perbankan, seperti: masalah bunga bank, pembiayaan, dan bagi 

hasil; (iii) praktik bisnis yang berbasis kerjasama bagi hasil, seperti perseroan dan 

kopreasi; (iv) praktik bisnis yang berbasis asuransi; (v) praktik bisnis yang berbasis 

pasar modal; dan (vi) soroitan terhadap berbagai praktik bisnis ilegal. 

 

III. Tolak Ukur Indikator Kompetensi :  

Setelah mengikuti perkuliahan ini mahasiswa diharapkan: 

1. Memiliki pemahaman tentang Fiqh Mu'amalah, Hukum Perikatan dan hubungannya 

dengan Sistem Ekonomi Islam. 

2. Memiliki pemahaman tentang beberapa bentuk akad dalam Jual Beli  klasik fiqhiyyah 

maupun modern dalam perspektif Fiqh Mu’amalah.  

3. Memiliki pemahaman tentang akad-akad muamalah moderen, meliputi: perbankan, 

asuransi, dan perkongsian modern (perseroan dan koperasi). 

4. Memiliki pemahaman tentang beberapa praktek bisnis illegal dalam perspektif Fiqh 

Mu’amalah.  



5. Memiliki kemampuan mensikapi dan menyelesaikan berbagai persoalan tentang 

bentuk-bentuk perikatan dan  bisnis kontemporer. 

 

IV. Topik inti Materi Pembelajaran : 

1. Pengantar: 

a. Fikih muamalah dan sistem ekonomi Islam 

b. Fikih muamalah dan tantangannya terhadap berbagai problematika kontemporer 

2. Berbagai problematika dalam jual beli dan hukumnya: 

a. Jual beli al-mua’atah dan macam-macamnya 

b. Praktek makelar dalam jual beli 

c. Praktek banting harga dalam jual beli 

d. Jual beli sistem kredit 

e. Jual beli sistem MLM 

f. Jual beli barang bajakan 

3. Berbagai problematika dalam perbankan dan hukumnya 

a. Bunga tabungan dan deposito 

b. Bunga pinjaman 

c. Sistem pembiayaan (modal kerja, investasi, konsumtif) 

d. Sistem bagi hasil 

4. Berbagai problematika dalam kerjasama berbagai usaha dan hukumnya 

a. Perseroan dan macam-macamnya 

b. Koperasi dan macam-macamnya 

5. Berbagai problematika dalam asuransi dan hukumnya: 

a. Asuransi dagang 

b. Asuransi pemerintah 

c. Asuransi jiwa 

d. Asuransi kebakaran dan kerusakan barang 

e. Asuransi atas bahaya yang menimpa badan 

f. Asuransi pendidikan 

6. Problematika dalam sistem transaksi bursa efek dan hukumnya 

7. Problemtika dalam praktek-praktek bisnis illegal dan hukumnya 

 

V. Alternatif Kegiatan / Metode Pembelajaran  

1. Pada pertemuan pertama dilakukan "kontrak belajar=untuk menyepakati aturan main 

terkait hak dan kewajiban dosen dan mahasiswa yang harus taati selama perkuliahan 

2. Kegiatan berikutnya adalah pengenalan setiap konsep baru dan ini dapat dilakukan 

dengan alternatif strategi 

a. Brain storming untuk konsep yang utama yang diperkirakan masing asing bagi 

mahasiswa 

b. Consept map untuk melakukan pemetaan konsep-konsep utama yang menjadi bagian 

dari materi perkuliahan sehingga tergambar suatu bangunan materi kuliah yang utuh 

dengan tuj uan yang jelas  

3. Pendalaman materi dilakukan dengan menggunakan alternatif strategi  

a. Active debate  



b. Everyone is a teacher here  

c. Information search  

4. Untuk mengembangkan dan mengaplikasikan teori-teori mahasiswa diajak untuk 

melakukan kajian dan analisa kasus-kasus hukum yang terjadi di masyarakat baik yang 

berkaitan dengan masalah sosial, budaya atau politik 

 

VI. Alternatif Media Pembelajaran 

1. Papan Tulis 

2. OHP 

3. Foto copy bahan/materi perkuliahan 

4. Ruangan kelas 

5. Perpustakaan. 

 

VII. Evaluasi 

1. Untuk menilai proses pembelajaran masing-masing mahasiswa digunakan evaluasi 

Porto folio. Di samping itu juga di gunakan dua aspek penilaian yaitu kehadiran 

mahasiswa dalam perkuliahan dan partisipasinya dalam proses perkuliahan. 

2. Untuk menilai produk pembelajaran dilakukan tes yaitu Ujian Tengah Semester (UTS) 

dan Ujian Akhir Semester (UAS). Di samping itu juga terdapat komponen penilaian 

lain yang digunakan untuk menilai kemampuan penguasaan materi perkuliahan yaitu 

Tugas Terstruktur. 

3. Penilaian: 

a. Ujian mid semester   : 30% 

b. Ujian akhir semester   : 30% 

c. Tugas     : 30% 

d. Kehadiran    : 10% 
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