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Recognizing the pretentiousness ways to get this books
makalah hukum islam tentang muamalah doents is
additionally useful. You have remained in right site to begin
getting this info. acquire the makalah hukum islam tentang
muamalah doents associate that we pay for here and check
out the link.
You could buy guide makalah hukum islam tentang
muamalah doents or get it as soon as feasible. You could
speedily download this makalah hukum islam tentang
muamalah doents after getting deal. So, in imitation of you
require the ebook swiftly, you can straight get it. It's hence
definitely simple and consequently fats, isn't it? You have to
favor to in this announce
Fiqih Muamalah: Akad dalam Islam - Ustadz Dr. Muhammad
Arifin Badri M.A.- 5 Menit yang Menginspirasi Daurah Fiqih
Muamalah eps. 08 - Metodologi Istinbath Hukum Fiqih
Kontemporer sesi 02 Ceramah Agama : Aturan Muamalah
Dalam Islam – Ustadz Ammi Nur Baits
Daurah Fiqih Muamalah eps. 02 - Kaedah Fiqih Harta
Muamalah sesi 02 - Syaikh Sulaiman Ar-RuhailiFiqih
Muamalah: Akad Mu'awadhah (TAMAT) - Ustadz Ammi Nur
Baits Daurah Fiqih Muamalah eps. 03 - Kaedah Fiqih Harta
Muamalah sesi 03 - Syaikh Sulaiman Ar-Ruhaili [ HUKUM
ISLAM ] ~ Fiqih Muamalah ~ Ust. Agung Cahyadi, Lc, MA
Minhajul Muslim - Bab Muamalah, Pasal Ke-3 | Hukum,
Hikmah, dan Rukun Jual Beli Mirip Jual Beli Riba: Inilah
Contoh Transaksi yang Dilarang dalam Islam - Ustadz Ammi
Nur Baits SKB PAI | FIKIH MUAMALAH | EKONOMI ISLAM
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| EKONOMI SYARIAH
Kajian Muamalah: Adab-adab Marketing Syariah - Ustadz
Ammi Nur BaitsMuamalah Series #1: Pengantar Fiqih
Muamalah Macam-Macam Akad - Ustadz Ammi Nur Baits,
ST., BA [LIVE] KAJIAN KITAB UMDATUL AHKAM ||
Pertemuan #1 Fiqih Orang Yang Sedang Sakit | Ustadz Ammi
Nur Baits, ST, BA Puasa Ketika Safar | Ustadz Ammi Nur
Baits, ST., BA Gus Baha Terbaru | Hidayah Orang yang
Senang Mengaji | Nashoihul Ibad Workshop Nasional
Online Seri Ke- 2 | Penyusunan E-Modul Pembelajaran
Bagi Guru Pola 32 JP Ustadz Ammi Nur Baits ST., BA. Harta Haram yang Dianggap Biasa Akhir Al - Baqarah |
Ustadz Ammi Nur Baits, ST, BA Makalah Hukum Islam
Tentang Muamalah
Muamalah merupakan bagian dari hukum islam yang
mengatur seseorang dan orang lain, baik seseorang itu
pribadi tertentu maupun berbentuk badan hukum seperti
perseroan, firma, yayasan dan Negara. Contoh hukum islam
yang termasuk muamalah seperti jual beli, sewa menyewa,
perserikatan di bidang pertanian dan perdagangan, serta
usaha perbankkan dan asuransi yang islami.
MAKALAH HUKUM ISLAM TENTANG MUAMALAH - Blogger
Makalah Tentang Muamalah Dalam Hukum Islam Lengkap.
Makalah Tentang Muamalah : BAB I PENDAHULUAN. 1.1
Latar Belakang. Islam adalah agama yang sempurna. Allah
SWT mengatur hubungan antara manusia dengan Allah SWT
dan hubungan antara sesama manusia, yang keduanya
merupakan misi kehidupan manusia yang diciptakan sebagai
khalifah di atas bumi ...
Makalah Tentang Muamalah Dalam Hukum Islam Lengkap Tips ...
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Makalah ini merupakan tugas individu dalam mata pelajaran
AgamaIslam. Adapun tujuan diberikannya tugas makalah ini
yaitu untuk menambah wawasan Hukum Islam tentang
Muamalah dan yang berhubungan dengannya.
contoh makalah hukum islam tentang muamalah
Ruang lingkup fiqih muamalah adalh seluruh kegiatan
muamalah manusia berdasarkan hukum-hukum islam yang
berupaperaturan-peraturan yang berisi perintah atau
larangan seperti wajib, sunnah, haram, makruh dan mubah.
hukum-hukum fiqih terdiri dari hokum hukum yang
menyangkut urusan ibadah dalam kaitannya dengan
hubungan vertical antara manusia dengan Allah dan
hubungan manusia dengan manusia lainnya.
Makalah Muamalah; Pengertian dan Kekhususan Fiqh
Muamalah ...
Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT dengan
berkat, rahmat dan hidayah-Nya sehingga saya dapat
menyusun makalah ini yang membahas tentang
“Muamalah”. Sholawat serta salam semoga senantiasa
dihaturkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad
SAW, para sahabat dan para pengikutnya.
MAKALAH MUAMALAH (JUAL BELI DALAM ISLAM) - Serba
Serbi
Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT dengan
berkat, rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat
menyusun makalah ini yang membahas tentang“Muamalah”.
Sholawat serta salam semoga senantiasa dihaturkan kepada
junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW, para sahabat
dan para pengikutnya sampai di harikiamat.
kuliah: MAKALAH MUAMALAH
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HUKUM ISLAM TENTANG MUAMALAHA. Pengertian
MuamalahMuamalah merupakan bagian dari hukum Islam
yang mengatur hubungan antara seseorang dan orang lain.
Contoh hukum Islam yang termasuk muamalah, seperti jual
beli, sewa menyewa, serta usaha perbankan dan asuransi
yang islami.Dari pengertian muamalah tersebut ada yang
berpendapat bahwa muamalah hanya menyangkut
permasalahan hak dan harta yang ...
HUKUM ISLAM TENTANG MUAMALAH | ngelmulepakbumi
Contoh hukum Islam yang termasuk muamalah, seperti jual
beli, sewa menyewa, serta usaha perbankan dan asuransi
yang islami. Dari pengertian muamalah tersebut ada yang
berpendapat bahwa muamalah hanya menyangkut
permasalahan hak dan harta yang muncul dari transaksi
antara seseorang dengan orang lain atau antara seseorang
dan badan hukum atau antara badan hukum yang satu dan
badan hukum yang lain.
HUKUM ISLAM TENTANG MUAMALAH - Blogger
Umat Islam masih jauh ketinggalan, bahkan nampak semakin
tercekik, tidak bisa banyak berbuat, apalagi mengamalkan
dan mempraktikkan hukum-hukum Islam. Sejak beberapa
tahun ini, muamalah MLM (Multi Level Marketing) semakin
marak dan banyak diminati orang, lantaran perdagangan dan
muamalah dengan sistem MLM ini menjanjikan kekayaan
yang melimpah tanpa banyak modal dan tidak begitu ruwet.
MAKALAH MLM DALAM PERSPEKTIF ISLAM
Makalah berjudul “Jual Beli (Bai’) ini disusun untuk
memenuhi tugas mata kuliah Fiqih Muamalah.Penulis telah
berusaha semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan
yang ada agar makalah ini dapat tersusun sesuai harapan.
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MAKALAH FIQIH MUAMALAH "JUAL BELI"
Academia.edu is a platform for academics to share research
papers.
(DOC) Makalah agama tentang muamalah | Atik Rara
Septianti ...
Sumber Hukum Muamalah. Sumber hukum fiqih muamalah
secara umum berasal dari tiga sumber utama, yaitu Al Quran
dan Hadits, dan ijtihad. Al Qur’an; Seperti yang telah
diketahui bahwa Al Qur’an merupakan referensi utama yang
memuat pedoman dasar bagi umat manusia. Khususnya
dalam menemukan dan menarik suatu perkara dalam
kehidupan.
MUAMALAH : Pengertian, Fiqih, Hukum, Ruang Lingkup ...
Contoh hukum Islam yang termasuk muamalah, seperti jual
beli, sewa menyewa, serta usaha perbankan dan asuransi
yang islami. Dari pengertian muamalah tersebut ada yang
berpendapat bahwa muamalah hanya menyangkut
permasalahan hak dan harta yang muncul dari transaksi
antara seseorang dengan orang lain atau antara seseorang
dan badan hukum atau antara badan hukum yang satu dan
badan hukum yang lain.
Pengertian Hukum Muamalah Islam | Media Dakwah Islam
BAB 5 HUKUM ISLAM TENTANG MUAMALAH Standar
Kompetensi : Memahami hukum Islam tentang muamalah.
Kompetensi Dasar : 3.1. Menjelaskan asas-asas transaksi
ekonomi dalam Islam 3.2. Memberikan contoh transaksi
ekonomi dalam Islam 3.3. Menerapkan transaksi ekonomi
Islam dalam kehidupan sehari-hari TARTILAN Bacalah ayatayat berikut dengan tartil dan renungkanlah maknanya serta
perhatikan adab dan…
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MATERI KELAS XI BAB 5 HUKUM ISLAM TENTANG
MUAMALAH ...
Pada makalah ini, akan kami coba sajikan pengertian Syirkah
dan bentuk-bentuk Syirkah menurut islam, agar kita dapat
menilai bagaimana kedudukan badan hukum usaha yang ada
selama ini. Berdasarkan alasannya maka tanggung jawab
kita bersama sebagai kaum muslim untuk selalu mengkaji
dan mengetahui hukum-hukum suatu perkara dalam sudut
pandang islam. . Termasuk dalam hal “Usaha Bersama
(syirkah ...
MAKALAH LENGKAP FIQH MUAMALAH “SYIRKAH” Makalah
Melalui makalah yang singkat ini insyaallah penulis akan
membahas perkawinan menurut hukum islam. Pernikahan
adalah sunnah karuniah yang apabila dilaksanakan akan
mendapat pahala tetapi apabila tidak dilaksanakan tidak
mendapatkan dosa tetapi dimakruhkan karena tidak
mengikuti sunnah rosul (Syaikh Kamil Muhammad,1998:375).
Makalah Hukum Pernikahan (Munakahat) - Makalah
Oleh sebab itu, dengan mempelajari tentang muamalah ini,
hendaknya membuat kita menjadi ingin lebih mendalami lagi
hal-hal yang berkaitan dengan interaksi sosial di dalam
masyarakat. karena dalam islam segala sesuatu hal nya
ssudah diatur hukum nya, jadi kita tidak bisa sembarangan
melakukan sesuatu hal tanpa tahu apa hukum dari apa yang
kita lakukan tersebut. dengan mempelajari Pengertian ...
Pengertian Muamalah Dalam Islam – Pengayaan.com
Didalam agama Islam untuk mengatur segala ibadah, baik
ibadah Maqdoh atauGhoiru Maqdoh, para ulama merujuk
kepada suatu bidang ilmu yang kita sebut dengan Ilmu
Fiqh.Didalam Ilmu Fiqh banyak diatur tata cara dan segala
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aturan tentang Muamalah, termasuk hutang piutang, yang
hukum-hukum tersebut merujuk juga kepada Al-Qur’an dan
Hadits.
MAKALAH HUTANG PIUTANG DALAM ISLAM
MATAKULIAH FIQH MUAMALAH
Sehubungan dengan itulah Dr.Abdul Sattar menyimpulkan
Muamalat adalah inti terdalam dari tujuan agama Islam untuk
mewujudkan kemaslahatan manusia. Menurut Wahbah
Zuhaili, hukum muamalah itu terdiri dari hukum keluarga,
hukum kebendaan, hukum acara, perundang-undangan,
hukum internasional, hukum ekonomi dan keuangan. 4
Prinsip Muamalah dalam Islam
Prinsip Dasar Muamalah dalam Islam | Beritalangitan.com
Pengertian Fiqih Muamalah. Menurut Dr. Wahbah Zuhaili
(dalam Fiqh Muamalah Perbankan syariah, Team
Counterpart Bank Muamalat Indonesia ,1999), Fiqih
muamalah merupakan salah satu dari bagian persoalan
hukum Islam seperti yang lainnya yaitu tentang hukum
ibadah, hukum pidana, hukum peradilan, hukum perdata,
hukum jihad, hukum perang, hukum damai, hukum politik,
hukum penggunaan harta, dan hukum ...

Fiqih 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 syari’ah sebagai bekal untuk
mengembangkan konsep dasar (embriyo) Hukum Ekonomi
Islam baik dalam Dunia Bisnis, Dunia Perbankan ataupun
Lembaga-Lembaga Keuangan Syari’ah. Buku ini dilengkapi
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dengan teori dan praktik di perbankan syariah. Buku ini terdiri
dari empat belas (14) bab, terdiri dari: pengantar, teori akad,
wadi’ah, murabahah, salam, istishna, musyarakah,
mudharabah, ijarah, hawalah, rahn, qardh, pasar uang
syariah, dan perdagangan valuta asing. Buku ini dilengkapi
dengan latihan soal untuk mahasiswa per bab, agar
mengetahui dengan cepat seberapa paham mahasiswa
terhadap materi setiap kali perkuliahan dilakukan dan sesuai
dengan silabus.
Perkembangan ekonomi Islam baik dalam wacana maupun
dalam praktek terus mengalami perubahan. Praktek-praktek
ekonomi berkembang lebih kompleks dan beragam. Pada
tahap inilah sangat diperlukan agar praktek ekonomi tetap
sesuai dengan syari’at Islam. Diperlukan aturan-aturan
hukum yang baru dan diperbaharui agar dapat mengatasi
masalah-masalah ekonomi. Hukum akan kehilangan
eksistensi dan fungsinya jika tidak mampu mengatasi
masalah yang terjadi di masyarakat. Demikan juga dengan
hukum ekonomi Islam, jika bergeming seputar
transaksitransaksi ekonomi yang dibahas dalam fiqih
muamalah klasik, maka akan kehilangan eksistensinya dan
tergerus arus perubahan jaman. Buku ajar yang ada
dihadapan pembaca saat ini merupakan sebuah desain ilmu
yang akan menjawab beberapa konsep tentang praktik
ekonomi kontemporer, buku ini diambil dari perkuliahan Fiqih
Muamalah yang diajarkan di Program Studi Ekonomi Syariah
Fakultas Keislaman Universitas Trunojoyo Madura. Buku ini
menjadi rujukan dan sekaligus pegangan bagi mahasiswa
yang mengikuti perkuliahan tersebut dan juga bagi pengajar
yang berprofesi sebagai dosen di fakultas keislaman lainnya.
“Saya bersyukur memuji Allah Yang Maha Pengasih dengan
terbitnya buku yang ditulis oleh saudara saya, Muhammad
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Bagir, yang sangat membantu masyarakat pembaca agar
mudah memahami fiqih yang menjadi bagian penting dari
kehidupan seorang Muslim atau siapa saja yang ingin akrab
dengan Islam dan mengenalnya dari dekat. Semoga jerih
payah penulis buku ini menambah khazanah
perbendaharaan amal salehnya di sisi Allah, sekaligus
memperkaya khazanah perpustakaan masyarakat pembaca
bangsa Indonesia.” —K.H. Ali Yafie “Komprehensif, praktis,
dan mudah dipahami. Sangat berguna bagi kaum Muslimin,
terutama mereka yang ingin memahami fiqih perbandingan
mazhab dalam bingkai Al-Quran dan Sunnah.” —K.H. Didin
Hafidhuddin Buku ini adalah lanjutan dari Panduan Lengkap
Ibadah Menurut Al-Quran, Al-Sunnah, dan Pendapat Para
Ulama, yang alhamdulillah telah mendapat sambutan cukup
menggembirakan sehingga mengalami beberapa cetak
ulang. Jika buku pertama membahas tentang hukum dan
persyaratan seputar ibadah ritual sehari-hari, seperti shalat,
puasa, zakat, dan haji, maka buku kedua ini membahas
tentang dua topik utama: • Persoalan-persoalan yang
berkaitan dengan pembentukan keluarga, dari pernikahan,
hak serta kewajiban suami istri, sampai perceraian. • Faraidh
(tata cara pembagian harta warisan). Seperti buku pertama
buku ini juga disajikan dengan bahasa populer, lugas, dan
aktual sehingga memudahkan pemahamannya, bahkan bagi
orang awam sekalipun yang tidak biasa membaca buku-buku
fiqih. Dengan berupaya sungguh-sungguh menghimpun hasil
ijtihad dari para imam dan tokoh fiqih yang terdahulu maupun
yang kontemporer dalam wadah keterbukaan dan
kelapangan, buku ini berupaya membuka jalan keringanan
dan kemudahan dalam pelaksanaan ajaran-ajaran agama
Islam, khususnya dalam upaya pembentukan keluarga yang
sehat lahir-batin, bahagia, sejahtera, harmonis, dan
optimistis. [Mizan, Noura Books, Agama, Islam, Indonesia]
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Ajaran agama Islam tidak cukup hanya menjadi pemahaman.
Lebih dari itu, agama harus menjadi modal pengamalan
dalam kehidupan sosial. Sejatinya, agama hadir untuk
menjawab segala persoalan hidup yang dihadapi umat
manusia dari zaman dulu, sekarang, dan yang akan datang.
Tanpa agama, manusia tidak akan merasakan makna
indahnya kehidupan dunia karena dunia dan segala isinya
bukan ukuran kemuliaan dan derajat manusia. Hanya dengan
iman dan ketakwaan yang menjadi ruh beragama maka
manusia akan mendapatkan derajat dan kemuliaan di sisi
Allah dan seluruh makhluk-Nya. Dengan seni hidup menjadi
indah, dengan ilmu hidup menjadi mudah, dan dengan
agama hidup menjadi terarah. Dibutuhkan sumber-sumber
yang akurat dalam memahami agama Islam secara
menyeluruh dan mendalam. Berbagai sumber yang dapat
dijadikan rujukan ialah Al-Quran, Al-Hadits, Ijma, serta Qias
dari para ulama. Al-Quran menjadi pedoman utama yang
berisi tentang berbagai hal, mulai dari masalah ibadah,
amaliyah (perbuatan) manusia, hari akhir, kisah-kisah umat
terdahulu, muamalah/sosial, sejarah, serta ilmu pengetahuan.
Seluruh persoalaan yang dihadapi oleh manusia telah ada
jawabannya pada ayat-ayat yang Allah turunkan. Buku ini
berisi literasi beragama Islam yang dipadukan dengan ayatayat Al-Quran untuk menambah wawasan yang komprehensif
serta akurat. Kita akan lebih mudah memahami nilai ajaran
agama Islam yang terkandung dalam Al-Quran secara utuh
serta mampu mewujudkan agama Islam sebagai agama
Rahmatan Lil ‘Alamiin.
Sebagai sistem kehidupan, Islam memberikan warna dalam
setiap dimensi kehidupan umat manusia, tak terkecuali dalam
urusan perekonomian. Sistem nilai dalam Islam ini berusaha
mendialektikakan nilai-nilai ekonomi degan nilai akidah dan
etika.. *** Persembahan penerbit Kencana (Prenadamedia
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Group)
Filsafat suatu ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk
mencari kebenaran dengan berpikir secara mendalam,
radikal dan mencapai hakekat. Berpikir filsafat adalah
kegiatan yang dilakukan kritis dan radikal dengan tujuan
untuk memperoleh pengetahuan yang mendasar dan
mencapai unsur yang hakiki. Dapat disimpulkan bahwa
bermanfaat untuk menganalisa dan mencari solusi dari
permasalahan yang ada sesuai dengan realita, serta solusi
itu bisa direalisasikan. Filsafat dibutuhkan manusia dalam
upaya menjawab pertanyaan yang timbul dalam berbagai
lapangan kehidupan manusia. Karena pembatasan itu, ilmu
pengetahuan tidak dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan
tentang keseluruhan manusia. Untuk mengatasi masalah ini,
ilmu-ilmu pengetahuan membutuhkan filsafat. Dalam hal
inilah filsafat menjadi hal yang penting Buku ini membahas
tentang Filsafat dan Ilmu Pengetahuan, Peranan Filsafat
dalam Pengembangan Ilmu Pengatahuan, Sejarah
Perkembangan dan Pemikiran Filsafat, Perkembangan
Pemikiran Filsafat, Epistemologi Ekonomi Islam, Penerapan
Ilmu Ekonomi Islam, Dsb.
Buku ini tidak saja mendeskripsikan dengan detail produk
hukum pidana Islam di Aceh, tapi juga diawali dengan uraian
tentang Konsep Negara dalam Islam, Relasi Agama di
Negara Muslim, Sejarah Hukum Islam dan Hukum Pidana
Islam di Indonesia serta Sejarah Hukum Islam di Aceh.
Dalam revisi buku ini telah ditambahkan sedikit banyak
tentang ketentuan perubahan peraturan perundangundangan terutama di bidang perbankan setelah
dikeluarkannya UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan
Syariah, dan di bidang asuransi setelah berlakunya UU No.
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40 Tahun 2014 tentang Perasuransian beserta peraturan
pelaksanaannya hingga saat ini. Walaupun di sana sini masih
banyak kekurangan dan terdapat kesalahan teknis pada
beberapa bab awal (Bab II dan III) dikarenakan adanya
kendala dalam pengiriman revisi ke penerbit. Mudahmudahan dengan diberikannya suplemen dari ketentuan
perundang-undangan terbaru khususnya setelah
terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) diharapkan
kelemahan tersebut dapat teratasi. *** Persembahan penerbit
Kencana (PrenadaMedia)
Buku Pintar Ekonomi Syariah ini hadir sebagai salah satu
upaya untuk memudahkan seluruh lapisan masyarakat
mampu memahami konsep dan operasional ekonomi syariah.
Hadirnya buku ini juga merupakan upaya bersama untuk
mengawal praktik ekonomi syariah agar bisa dijalankan
sesuai konsep. Buku ini berisi definisi atas istilah di bidang
Ekonomi Syariah, seperti Kaidah Ekonomi Syariah,
Kelembagaan Ekonomi Syariah, Konsep Akad Syariah,
Konsep dan Produk Bank Syariah (Pendanaan, Pembiayaan,
Jasa, Surat Berharga, Instrumen Terkait, dan lain-lain),
Operasional Bank Syariah (Akuntansi, Sistem dan Distribusi
Bagi Hasil, Manajemen Risiko, Audit, IT, Marketing, Human
Capital, Analisis Pembiayaan, Pembiayaan Bermasalah,
Restrukturisasi Pembiayaan, Pajak, Laporan Keuangan,
Good Corporate Governance, dan lain-lain), Dewan Syariah
Nasional, Dewan Pengawas Syariah, Konsep Produk dan
Operasional Asuransi Syariah, Reasuransi Syariah, MLM
Syariah, Investasi Syariah (Pasar Modal, Reksa Dana,
Obligasi dan/atau Sukuk, Saham, Surat Berharga, dan lainlain), Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), Koperasi
Syariah, Baitul Maal wat Tamwiil (BMT), Zakat (Jenis,
Perhitungan, Akuntansi, dan Audit), Infaq, Shadaqah, Wakaf,
Modal Ventura Syariah, Regulasi, Pemikir Ekonomi Syariah,
Page 12/13

Acces PDF Makalah Hukum Islam Tentang
Muamalah Doents
Sejarah Ekonomi Syariah, dan lain-lain.
Revolusi teknologi bukan hanya menghasilkanlompatanbesar
pada peradaban manusia saat ini, melainkan juga membawa
permasalahan baru dengan kompleksitas yang belum pernah
ada sebelumnya. Bagi umat Islam, kompleksitas tersebut
menuntut pengkajian lebih dalam terhadap fundamental
produk Idasik hukum Islam yang telah ada untuk kemudian
ditransformasikan ke dalam kajian dan produk lebih
kontemporer, sebagai upaya menghadirkan solusi hukum
bagi permasalahan kontemporer, baik di bidang muamalat
(ekonomi, keuangan) maupun di bidang ibadah. Buku ini
mengantarkan fransformasi kajian hukum Islam Idasik
tersebut kepada yang lebih modern dan aplikatif. Kajian
meiijadi menarik karena di samping transformasi tersebut,
buku ini juga menyirroti perkembangan penerapan hukum
Islam di Indonesia. Di antara tema utama dalam buku ini:
hukum ekonomi syariah: perkembangan dan penerapannya
di Indonesia; peradilan agama; prinsip syariah dalam hukum
perkawinan: mutah, nikah siri, syiqaq, dan pelaksanaarmya di
Indonesia; wasiat dan hibah serta wasiat wajibah; dan contoh
kasus berupakajian implementasi hulcum Islam di Madura.Ê
------- Penerbit Kencana (Prenadamedia Group)
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