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A. Deskrepsi Mata Kuliah:  

Fiqh Muamalah adalah mata kuliah yang mengkaji tentang hukum Islam yang mengatur hubungan antar sesama manusia dalam rangka untuk 
memenuhi kebutuhan hidupnya. Mata kuliah ini merupakan instrumen penting untuk diberikan kepada mahasiswa ekonomi/perbankan syari’ah sebagai 
bekal untuk mengembangkan konsep dasar (embrio) hukum ekonomi Islam baik dalam dunia bisnis, dunia perbankan ataupun lembaga-lembaga keuangan 
syari’ah. 

B. Standar Kompetensi: 

Mahasiswa dapat memahami dan mampu mengimplementasikan teori, konsep dan prinsip hukum muamalat dalam kegiatan ekonomi baik dalam 
dunia bisnis, dunia perbankan ataupun lembaga-lembaga keuangan/ekonomi syari’ah. 
C. Materi: 

Pertemuan 
Ke 

Kemampuan Akhir 
Yang Direncanakan 

Indikator Bahan Kajian 
Metode 

Pembelajaran 
Tugas 

Mahasiswa 
Metode 

Penilaian 
Bobot 

Penilaian 

1 

Mahasiswa mampu 
Memahami dan 

memiliki rasa tanggung 
jawab untuk 

melaksanakan tugas 
yang diberikan 

1. Memahami 
Penjelasan silabus, 
kontrak 
perkuliahan, 
pembagian tugas  

2. Memahami tujuan 
dan manfaatnya 

 

Penjelasan silabus, 
kontrak perkuliahan, 

pembagian tugas 

Ceramah dan 
tanya jawab 

1. Individu 
2. Kelompok 

Responsif
itas, 
absensi 
kehadira
n dan 
komunika
tif 

 

2 
Mahasiswa mampu 
memahami konsep 

1. Memahami 
pengertian hak 

Konsep kepemilikan 
dan akad 

Ceramah dan 
tanya jawab 

1. Individu 
2. Kelompok 

Responsif
itas, 

 



tentang hak milik dan 
akad 

dan milik 
2. Memahami sebab-

sebab kepemilikan 
3. Memahami 

hikmah 
kepemilikan dan 
akad 

4. Memahami 
pengertian, rukun 
dan syarat akad 

5. Memahami 
macam-macam 
akad 

6. Memahami 
berakhirnya akad 

absensi 
kehadira
n dan 
komunika
tif 

3 
Mahasiswa mampu 

memahami konsep jual 
beli atau perdagangan 

1. Memahami 
pengertian, dasar 
hukum, hukum, 
rukun dan syarat 
jual beli 

2. Memahami 
bentuk jual beli 
yang dilarang 

3. Memahami 
hikmah dan 
manfaat jual beli 

4. Memahami 
pelaksanaan jual 
beli yang benar 
dalam kehidupan 

Jual Beli 

Ceramah dan 
tanya jawab 

1. Individu 
2. Kelompok 

Responsif
itas, 
absensi 
kehadira
n dan 
komunika
tif 

 

4 
Mahasiswa mampu 
memahami konsep 

khiyar dalam jual beli 

1. Memahami 
pengertian khiyar 

2. Memahami 
Khiyar 

Ceramah dan 
tanya jawab 

1. Individu 
2. Kelompok 

Responsif
itas, 
absensi 

 



hukum khiyar 
dalam jual beli 

3. Memahami 
macam-macam 
dan hikmah khiyar 

kehadira
n dan 
komunika
tif 

5 

Mahasiswa mampu 
memahami konsep 

Musaqah, Muzara’ah dan 
Mukhabarah 

1. Memahami 
pengertian dan hukum  
musaqah 

2. Memahami rukun, 
syarat dan hikmah  
musaqah 

3. Memahami 
pengertian dan hukum  
muzara’ah 

4. Memahami 
pengertian dan hukum  
mukhabarah 

5. Zakat  muzara’ah, dan 
mukhabara 

6. Hikmah  muzara’ah, 
dan mukhabarah 

 

Musaqah, Muzara’ah 
dan 

Mukhabarah 

Ceramah dan 
tanya jawab 

1. Individu 
2. Kelompok 

Responsif
itas, 
absensi 
kehadira
n dan 
komunika
tif 

 

6 
Mahasiswa mampu 
memahami konsep 

Syirkah dan Ji’alah 

1. Memahami 
pengertian, dasar 
hukum, rukun dan 
syarat syirkah dan 
Ji’alah 

2. Menjelaskan ciri –ciri 
khusus dari setiap 
jenis syirkah 

3. Menjelaskan tentang 
penerapan jenis 
syirkah dilembaga 
keuangan syari’ah 
atau 
konvensional/dunia 
bisnis 

4. Menjelaskan 
pelaksanaan dan 

Syirkah dan Ji’alah 

Ceramah dan 
tanya jawab 

1. Individu 
2. Kelompok 

Responsif
itas, 
absensi 
kehadira
n dan 
komunika
tif 

 



pembatalan ji’alah 
5. Memahami hikmah 

ji’alah 

7 

Mahasiswa mampu 
memahami konsep 
Sodaqoh, hibah dan 

hadiah 

1. Memahami 
pengertian, hukum  
shadaqah, hibah dan 
hadiah 

2. Menjelaskan hukum 
yang terkaitdengan  
shadaqah, hibah dan 
hadiah   

3. Menjelaskan bentuk-
bentuk  shadaqah, 
hibah dan hadiah   

4. Menjelaskan hukum 
pemberian ayah pada 
anaknya 

5. Memahami hikah  
shadaqah, hibah dan 
hadiah     

6. Menjelaskan tentang 
pemberian ‘umra’ dan 
ruqbah  

Sodaqoh, hibah dan 
hadiah 

Ceramah dan 
tanya jawab 

1. Individu 
2. Kelompok 

Responsif
itas, 
absensi 
kehadira
n dan 
komunika
tif 

 

8 
Mahasiswa mampu 
memahami konsep 

Wakaf 

1. Memahami 
pengertian, hukum, 
rukun dan syarat-
syarat wakaf. 

2. Membedakan macam-
macam wakaf. 

3. Menjelaskan hukum 
menukar dan menjual 
harta wakaf 

4. Memahami hikmah 
wakaf  

Wakaf 

Ceramah dan 
tanya jawab 

1. Individu 
2. Kelompok 

Responsif
itas, 
absensi 
kehadira
n dan 
komunika
tif 

 

9 UTS       

10 
Mahasiswa mampu 
memahami konsep 
Wakalah dan Shulhu 

1. Memahami 
pengertian, hukum, 
rukun dan syarat-

Wakalah dan Shulhu 
Ceramah dan 
tanya jawab 

1. Individu 
2. Kelompok 

Responsif
itas, 
absensi 

 



syarat  shulhu dan 
Wakalah 

2. Membedakan macam-
macam shulhu 

3. Memahami hikmah 
Wakalah dan shulhu 

4. Menjelaskan 
pekerjaan yang dapat 
di wakilkan dan masa 
berakhirnya 

kehadira
n dan 
komunika
tif 

11 
Mahasiswa mampu 
memahami konsep 

Kafalah 

1. Memahami 
pengertian, hukum, 
rukun dan syarat-
syarat  shulhu/ 
Wakalah 

2. Menjelaskan 
perbedaan macam-
macam dhamman 

3. Menjelaskan yang 
dimaksud pembayaran 
kafiil 

4. Memahami hikmah 
dhamman/kafalah 

 

Kafalah   

Responsif
itas, 
absensi 
kehadira
n dan 
komunika
tif 

 

12 

1. Mahasiswa mampu 
memahami konsep 
Riba dan  asuransi 

 

1. Memahami 
pengertian dan hukum 
riba 

2. Membedakan macam 
riba 

3. Menjelaskan 
keharaman riba dan 
dampak negatifnya 

2. Memahami 
pengertian dan 
macam-macam 
asuransi 

3. Memahami  pendapat 
ulama tentang  
asuransi 

Riba dan  Asuransi 

Ceramah dan 
tanya jawab 

1. Individu 
2. Kelompok 

Responsif
itas, 
absensi 
kehadira
n dan 
komunika
tif  



4. Memahami   asuransi 
dalam sistem Islam 

13 
Mahasiswa mampu 
memahami konsep 
Ariyah dan Hiwalah 

1. Memahami    
pengertian, dasar 
hukum, rukun dan 
syarat ‘Ariyah 

2. Memahami 
pembayaran pinjaman 

3. Memahami tanggung 
jawab peminjam dan 
tata krama berutang 

4. Memahami    
pengertian,  rukun,dan 
syarat hiwalah 

Ariyah dan Hiwalah 

Ceramah dan 
tanya jawab 

1. Individu 
2. Kelompok 

Responsif
itas, 
absensi 
kehadira
n dan 
komunika
tif 

 

14 

Mahasiswa mampu 
memahami konsep 

Rahn (gadai/pinjaman 
dengan jaminan) 

1. Memahami 
pengertian, dasar 
hukum, rukun dan 
syarat  rahn 
(gadai/pinjaman 
dengan jaminan) 

2. Memahami 
pengambilan 
manfaat 
(gadai/pinjaman 
dengan jaminan) 

3. Memahami resiko 
kerusakan barang 
yang digadaikan 

4. Memahami 
masalah riba 
dalam gadai 

Rahn 

Ceramah dan 
tanya jawab 

1. Individu 
2. Kelompok 

Responsif
itas, 
absensi 
kehadira
n dan 
komunika
tif 

 

15 
Mahasiswa mampu 
memahami konsep 

Ijarah 
 Ijarah 

Ceramah dan 
tanya jawab 

1. Individu 
2. Kelompok 

Responsif
itas, 
absensi 
kehadira

 



 
D. Strategi Pembelajaran: 

Pembelajaran dirancang denganmenekankan keterlibatan dan keaktifan mahasiswa dalam memahami dan menganalisis maeri kuliah dan 
sumber belajar, serta latihan-latihan yang memanfaatkan kitab-kitab fiqh. Metode yang digunakan adalah Ceramah dan Diskusi, Penugasan 
Terstruktur, Pemecahan Masalah, Simulasi dll. 

 
E. Literatur wajib  

4. Fiqh Muamalah    : Abdurrahman Ghazaly 
 

F. Literatur Pelengkap 
1. Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid: Ibn Rusyd 
2. Bank Islam dari Teori ke Praktek  : Muhammad Syafi`i Antonio  
3. Fiqh Mu`amalah    : Helmi Karim 
4. Al-Buhus fi al-Riba    : Abu Zahrah  
5. Kifayah al-Akhyar    : Imam Taqiy al-Din 
6. Fiqh Muamalah    : H.Hendi Suhendi  

 
G. Penilaian: Penilaian diperoleh dari aspek-aspek :  

1. Kehadiran                    : 10 % 
2. Formatif                       : 20 % 
3. UTS                               : 30 % 
4. UAS                               : 40 % 

                                       TOTAL       : 100 %  
 
 

n dan 
komunika
tif 

16 UAS       

1. Fiqh Muamalah    : Nasrun Haroen 
2. Fiqh Muamalah    : Dimyauddin Djuwaini 
3. al-Fiqh al-Islam wa Adullatuhu  : Wahbah az-Zuhaili  
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