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KATA-KATA 
ALUAN

Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita 
panjatkan kehadirat Allah SWT serta Shalawat 
dan salam kepada Nabi Muhammad SAW yang 
telah mengarahkan dan membimbing kita ke jalan 
yang benar dan terbaik berdasarkan petunjuk Al-
Qur’an dan SunnahNya.

Saya ucapkan selamat atas terjalinnya kerjasama 
antara perguruan tinggi IAIN Sumatera Utara 
Indonesia dengan Jamiyah Singapura yang 
ditandai dengan ditandatanganinya Memorandum 
of Understanding (MoU) pada tanggal 07 Juli 
2013. Diharapkan kedepan MoU tersebut akan 
mengakomodasi kepentingan kedua belah pihak 
untuk mengembangkan lembaganya masing-
masing.

Rektor Universitas Islam Negeri, Sumatera 
Utara (IAIN SU) 

PROF. DR. NUR A. FADHIL LUBIS, MA
Rektor 
IAIN Sumatera Utara
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Akhirnya kepada semua pihak yang telah 
memberikan bantuan dan sumbangsihnya saya 
ucapkan terima kasih atas terjalinnya kerjasama 
yang baik ini, kiranya Allah SWT senantiasa 
memberikan berkah dan hidayahNya atas kita 
semua serta meridhai segala amal saleh yang kita 
lakukan. Amin.

Medan, 14 November 2013
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KATA-KATA 
ALUAN
Presiden, Jamiyah Singapura

Assalamualaikum Wr Wb

Segala puji bagi Allah SWT yang mana dengan 
limpah kurniaNya, Jamiyah Singapura telah 
dapat mengorak setapak lagi dalam kemajuan 
Pendidikan Islam setempat dengan menawarkan 
program Sarjana Muda Syariah Islamiyyah hasil 
kerjasama dengan Institut Agama Islam Negeri 
(IAIN) Sumatera Utara.

Syukur yang tidak terhingga saya panjatkan ke 
hadrat Ilahi kerana buat julung-julung kalinya, 
Pusat Pendidikan Jamiyah mengadakan program 
Ijazah Sarjana Muda Syariah Islamiyyah dengan 
institusi pendidikan yang tidak asing lagi di 
Indonesia, IAIN Sumatera Utara.

IAIN merupakan Institut Agama bertauliah 
mendapat pengiktirafan Majlis Ugama Islam 
Indonesia dan telah melahirkan ramai cendekiawan 
Islam khususnya di bidang Syariah Islamiyyah dari 
pelbagai negara termasuk Malaysia dan Singapura. 
Dengan kerjasama yang amat baik antara Jamiyah 

Singapura dan IAIN Sumatera Utara, Indonesia, 
InsyaAllah, banyak lagi usaha ke arah pendidikan 
yang syumul akan direalisasikan.

Saya berdoa agar terlahir dari program-program 
yang baik ini sekumpulan pakar Syariah Islam 
setempat yang disegani, terlatih dengan isu-isu 
semasa yang luas.

Saya ingin mengambil kesempatan ini untuk 
mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan kepada 
Dr Nur A Fadhil Lubis, Rektor IAIN SU di atas 
segala sokongan padu yang diberikan dalam 
usaha Jamiyah menyediakan program-program 
akademik aliran ukhrawi di peringkat Ijazah. 
Semoga Allah SWT mempermudahkan segala 
urusan menegakkan kalimah Allah dan membalas 
jasa baik mereka yang terlibat dalam usaha ini.

PROF (ADJUNG) DR MOHD HASBI ABU BAKAR
Presiden
Jamiyah Singapura
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PUSAT 
PENDIDIKAN 
JAMIYAH

VISI
Sebuah institusi Islam yang bertanggungjawab membina ummah 

yang cemerlang dan berdaya saing untuk dunia global.

MISI
Pusat Pendidikan Jamiyah mendidik ummah dengan pengetahuan, nilai dan 

kemahiran hidup berpandukan Al-Quran dan As-Sunnah.

FALSAFAH

TUNGGAK

6
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VISI

MISI

FALSAFAH
Setiap anak dilahirkan dalam 
fitrah, Pusat Pendidikan Jamiyah 
berusaha untuk membentuk 
dan mengasuh sebaik mungkin 
anak-anak Islam ini agar menjadi 
berguna kepada masyarakat, 
agama dan bangsa.

Menyediakan pendidikan 
ukhrawi menyeluruh yang 
membina jati diri, insan berhati 
luhur, berpekerti murni dan 
berilmu terkini.

TUNGGAK

6 7



8

KEMUDAHAN-
KEMUDAHAN DI JEC
Hal Ehwal Mahasiswa dan Alumni

Kemudahan hot spot (wifi zone)

Perpustakaan 

Bilik darjah yang kondusif

Dewan Auditorium

Musolla

Bantuan Kewangan

Pinjaman Bank 

Kemudahan pengangkutan

Perkhidmatan sokongan pelajar yang cekap dan mesra

Berdekatan pasaraya dan kafe 

Lokasi yang mudah

Alamat 
Pusat Pendidikan 
Jamiyah:
190, Changi Road #04-01
Singapura 419974
Tel: 64780475
www.jamiyah.org.sg
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TATACARA PENGENDALIAN PENGAJARAN 
KURSUS PENGAJIAN

Alamat 
Pusat Pendidikan 
Jamiyah:

Bahasa Arab dan Bahasa Melayu

TEMPOH PENGAJIAN

Kuliah dan Tutorial

1 tahun (2 semester)*
Bagi pelajar lulusan peringkat diploma.

4 tahun (8 semester) 
Bagi kemasukan biasa.

BAHASA PENGANTAR

8 9

* Tertakluk kepada terma dan syarat
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SYARAT-SYARAT 
KEMASUKAN
Berusia tidak kurang daripada 18 tahun.

Telah menamatkan dan lulus pengajian Islam secara formal 
dari mana-mana institusi yang diiktiraf.   

Lain-lain kelulusan akan dipertimbangkan secara berasingan.

Pihak pengurusan berhak mengadakan sesi 
interviu dan keputusannya adalah muktamad.

10

Lulus Diploma Syariah Islamiyyah atau Thanawi ‘Aliyyah 
dengan keputusan jayyid.

Lulus ujian kemasukan dan temuduga.
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Berusia tidak kurang daripada 18 tahun.

Lain-lain kelulusan akan dipertimbangkan secara berasingan.

Pihak pengurusan berhak mengadakan sesi 
interviu dan keputusannya adalah muktamad.

PEMBAYARAN 

YURAN BULANAN
SGD 270 /sebulan

YURAN PENDAFTARAN
SGD 100 sekali sahaja

SGD 100 / sekali semester

10 11

YURAN PEPERIKSAANLulus Diploma Syariah Islamiyyah atau Thanawi ‘Aliyyah 
dengan keputusan jayyid.

Lulus ujian kemasukan dan temuduga.
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SINOPSIS

JURUSAN AL-AHWAL 
AL-SYAKHSIYAH

SARJANA MUDA 
SYARIAH ISLAMIYYAH
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VISI

Unggul dan terkemuka dalam pengajian, 
pengembangan, penintegrasian dan 
penerapan Hukum Keluarga Islam.

MISI 

Melaksanakan pendidikan dan pengajaran 
yang integratif dengan landasan moral 
dan akhlak karimah dalam bidang Hukum 
Keluarga Islam, baik yang bersifat teori 
mahupun praktikal.

Mengembangkan pendidikan dan pengajaran 
yang integratif dengan landasan moral 
dan akhlak karimah dalam bidang Hukum 
Keluarga Islam, baik yang bersifat teori 
mahupun praktikal.

Meningkatkan peranan dalam kehidupan 
bermasyarakat melalui penerapan Hukum 
Keluarga Islam bagi terwujudnya masyarakat 
Madani.

Menjalin kerjasama dengan berbagai pihak 
untuk meningkatkan perlaksanaan Tridarma 
Perguruan Tinggi terutama dalam bidang 
Hukum Keluarga Islam.

OBJEKTIF

Menghasilkan sarjana di dalam bidang 
Hukum Keluarga Islam yang memiliki 
kemampuan akademik yang integratif, 
profesional berlandaskan iman, taqwa dan 
akhlak mulia.

Menjadi pusat pembelajaran yang unggul di 
bidang Hukum Keluarga Islam.

Mengembangkan, menyebar luaskan dan 
menerapkan Hukum Keluarga Islam 
untuk meningkatkan maruah kehidupan 
masyarakat dan memperkaya kebudayaan 
manusia pada umumnya dan bangsa pada 
khususnya.

HASIL PEMBELAJARAN

Ahli dalam penyelidikan dan penerapan 
Hukum Keluarga Islam di peradilan 
mahupun masyarakat.

Ahli di dalam memberikan bantuan dan 
konstitusi hokum dalam bidang Hokum 
Keluarga Islam.

Ahli dalam penerapan administrasi Hukum 
Keluarga Islam.

12 13
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Ilmu Tauhid (INS 001)
Mahasiswa mengetahui dan memahami Ilmu 
Tauhid dan metodologi kalam (jadali).

Akhlak Tasawuf (INS 002)
Mahasiswa mengetahui dan memahami 
akhlak al-karimah serta dapat 
menerapkannya dalam kehidupan harian 
serta membandingkannya dengan pemikiran 
yang berkembang dalam aliran-aliran sufi.

Ulum al-Quran (INS 003)
Mahasiswa mampu menjelaskan, 
mengembangkan dan menerapkan ajaran 
Islam secara komprehensif dan responsif 
dalam perkembangan dan pengembangan 
IPTEK dan seni serta kehidupan peribadi, 
bermasyarakat, bernegara dan berbangsa.

Ulum Hadis (INS 004)
Mahasiswa dapat mengetahui dan memahami 
erti penting hadis Nabi s.a.w sebagai sumber 
ajaran agama Islam, terma-terma penting, 
sejarah perkembangannya, pembahagiannya, 
takhrijnya, dan kitab-kitab hadis terkenal dan 
ingkar Sunnah.

Bahasa Arab I-II (INS 007)
Mahasiswa mengetahui selok-belok Bahasa 
Arab khususnya aspek tatabahasa dan 
memiliki kemampuan dasar memahami teks 
berbahasa arab, membaca dengan baik dan 
menganalisis kata struktur kalimat dan lain-
lain.

SINOPSIS SETIAP SUBJEK                    SARJANA MUDA  AL-AHWAL AL-SYAKHSIYAH
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Bahasa Inggeris I-II (INS 008)
Mahasiswa dapat mengetahui Bahasa 
Inggeris terutama dalam membangun dan 
mengembangkan kemampuan komunikasi 
lisan dan tulisan baik dalam dunia akademik 
mahupun pergaulan sehari-hari.

Usul Fiqh I (INS 009)
Mahasiswa dapat mengetahui sejarah 
pertumbuhan Usul Fiqh sebagai ilmu dan 
mengetahui sumber-sumber serta dalil-
dalil bagi hukum Islam dan argumentasi 
kehujjahannya.

Fiqh (INS 010)
Mahasiswa mengetahui dan memahami 
kententuan-ketentuan asas dalam ibadah, 
mu’amalat, munakahat mawarits dan jinayat.

SINOPSIS SETIAP SUBJEK                    SARJANA MUDA  AL-AHWAL AL-SYAKHSIYAH

Tafsir (INS 011)
Mahasiswa mengetahui dan memahami dan 
dapat mempraktikkan dalam kehidupan 
harian ayat-ayat berkenaan dengan Allah, 
Rasul, manusia dan alam.

Hadith (INS 012)
Mahasiswa mengetahui, memahami, 
menghayati dan dapat mempraktikkan dalam 
kehidupan harian ajaran Nabi Muhammad 
s.a.w dalam aspek keimanan, pergaulan dan 
akhlak.
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SINOPSIS SETIAP SUBJEK                    SARJANA MUDA  AL-AHWAL AL-SYAKHSIYAH

Alamiah Dasar, Ilmu Sosial Dasar dan 
Ilmu Budaya Dasar (INS 015)
Mahasiswa mengetahui dan memahami 
dasar-dasar konsep alamiah, budaya dan 
sosial sebagai pelengkap pemikiran sebagai 
calon ilmuan Muslim. 

Sejarah dan Peradaban Islam 
(INS 017)
Mahasiswa mengetahui dan memahami 
sejarah dan peradaban Islam period klasik: 
Masa Nabi, Khulafa’Rasyidun, Umayyah 
(Timur dan Barat), Abbasiyyah dan Dinasti-
dinasti kecil pada masa Abbasiyyah dan 
period tengah dan negara bangsa moden.

Pengurusan Organisasi (INS 022)
Mahasiswa mengetahui dan memahami 
kajian pengurusan organisasi serta dapat 
menerapkannya seperti menjadi pemimpin, 
melakukan perencanaan, membuat 
keputusan, berkoordinasi, melakukan 
pemantauan dan evaluasi sehingga mampu 
mengatasi persoalan terkait yang timbul di 
dalam masyarakat.

Kaedah Penyelidikan I-II (Tesis) 
(INS 023)
Mahasiswa mengetahui cara-cara melakukan 
penelitian tentang hukum dalam kehidupan 
sosial secara kualitatif dan kuantitatif 
sederhana, sehingga mampu melakukan 
penelitian ilmiah dalam rangka pembelajaran 
ilmu-ilmu keislaman khususnya dalam tugas 
menyusun tesis.
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SINOPSIS SETIAP SUBJEK                    SARJANA MUDA  AL-AHWAL AL-SYAKHSIYAH

Praktikum I-VII (ASY 001)
Mahasiswa dapat membaca al-Quran dengan 
fasih atau tilawah yang sahih dan mampu 
mengetahui qawaid lughah ‘arabiah dan 
muhadasah peringkat pertama.

Mahasiswa dapat berbicara dalam Bahasa 
Inggeris dan menguasai ilmu computer dan 
mempraktikkannya pada peringkat pertama.

Mahasiswa dapat mempraktikkan tajidzul 
mayyit dan praktikal dalam bidang 
perlaksanaan tugas tertentu.

Hukum Sivil Islam I (ASY 002)
Mahasiswa dapat memahami hukum yang 
berlaku khususnya perkahwinan untuk 
dijadikan pedoman dalam menyelesaikan 
masalah.

Ilmu Hukum (ASY 003)
Mahasiswa dapat memahami hal-hal asas 
dalam ilmu hukum dan tata hukum sebagai 
modal dasar mempelajari berbagai bidang 
hukum dan tata hukum yang lebih luas.

Hadith Ahkam I (ASY 005)
Mahasiswa dapat mengetahui dan memahami 
dalil-dalil dari hadith Rasul s.a.w dan 
istidlalnya tentang ibadah dan munakahat 
sebagai dasar pengamalan dan digunakan 
dalam menyelesaikan permasalahan.
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SINOPSIS SETIAP SUBJEK                    SARJANA MUDA  AL-AHWAL AL-SYAKHSIYAH

Hukum Sivil Islam II (ASY 006)
Mahasiswa dapat memahami hukum yang 
berlaku khususnya perkahwinan, warisan, 
hibah, wasiat dan wakaf untuk dijadikan 
pedoman dalam menyelesaikan masalah.

Usul Fiqh II (ASY 007)
Mahasiswa dapat mengetahui konsep hukum 
syara’ dan mengetahui kaedah-kaedah 
kebahasaan untuk mengistinbatkan hukum 
dam nas al-Quran dan hadith dan mampu 
mengaplikasikannya.

Fiqh Munakahat (ASY 008)
Mahasiswa mengetahui dan memahami 
aturan pernikahan dan perceraian di dalam 
Islam sehingga mereka memiliki apresiasi 
yang tinggi terhadap hukum tersebut sebagai 
pedoman dalam menyelesaikan masalah.

Fiqh Mu’amalah (ASY 009)
Mahasiswa mengetahui dan memahami 
pengaturan tentang kewajipan dan ha katas 
harta benda menurut syari’at Islam untuk 
menjadi pedoman dalam menyelesaikan 
masalah.

Hukum Sivil I (ASY 010)
Mahasiswa dapat memahami berbagai 
hukum sivil yang berlaku dan penerapannya  
dalam praktik yang berhubungan dengan 
perkembangan peraturan perundangan dan 
bidang kuasa.

Qiraat Al-Kutub I (ASY 011)
Mahasiswa dapat membaca, menterjemahkan 
dan menjelaskan maksud dari artikel yang 
dibacanya.
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SINOPSIS SETIAP SUBJEK                    SARJANA MUDA  AL-AHWAL AL-SYAKHSIYAH

Usul Fiqh III (ASY 013)
Mahasiswa mengetahu tentang ta’aruf al-
adillah dan solusinya, nasakh, tarjih, ta’lil 
terhadap nas, kaedah-kaedah ma’nawiyyah 
dalam usul fiqh yang terdiri dari: maqasid 
syariah, konsep ta’abbudi dan ghair ta’abuddi, 
konsep masalahah, konsep dharurat dan 
masyaqqat, konsep ijtihad, ittiba’, taqlid, 
talfiq, istifta’ dan elastisitas serta dinamika 
hukum Islam.

Fiqh Mawaris (ASY 014)
Mahasiswa mengetahui dan dapat 
mempraktikkan aturan-aturan kewarisan 
dalam Islam dan mempunyai penghargaan 
yang tinggi sebagai pedoman dalam 
menyelesaikan masalah.

Hukum Acara Sivil (ASY 017)
Mahasiswa dapat memahami hukum acara 
sivil dan cara penerapannya dalam proses 
peradilan.

Qawaid Fiqh (ASY 018)
Mahasiswa mengetahui dan memahami 
kaedah-kaedah yang berlaku dalam fiqh 
untuk dapat dijadikan pedoman dalam 
memahami bahan fiqh dan menghadapi 
masalah fiqh yang datang kemudian.

Hukum Acara Peradilan Agama 
(ASY 019)
Mahasiswa memahami hukum acara 
yang berlaku di pengadilan dalam 
lingkungan peradilan agama dan mampu 
mengaplikasikannya dalam simulasi beracara.
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SINOPSIS SETIAP SUBJEK                    SARJANA MUDA  AL-AHWAL AL-SYAKHSIYAH

Hukum Jenayah (ASY 020)
Mahasiswa memahami hukum jenayah yang 
sehingga memiliki kemampuan mengikuti 
perkembangan masalah-masalah kepidanaan 
di dalam masyarakat.

Hukum Acara Jenayah (ASY 021)
Mahasiswa dapat mengetahui dan memahami 
hukum acara jenayah sehingga mempunyai 
kemampuan mengikuti perkembangan 
perkara-perkara jenayah di pengadilan.

Hukum Ekonomi dan Perbankan 
(ASY 022)
Mahasiswa mampu memahami dasar 
hukum dan regulasi perbankan di Indonesia 
dan menyelesaikan permasalahan hukum 
yang mungkin dihadapi oleh bank syariah 
berdasarkan UU no.7 tahun 1992 dan UU 
no. 10 tahun 1998.

Qiraat Kutub II (ASY 023)
Mahasiswa dapat membaca, menterjemahkan 
dan menjelaskan maksud artikel yang 
dibacanya.
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SINOPSIS SETIAP SUBJEK                    SARJANA MUDA  AL-AHWAL AL-SYAKHSIYAH

Tafsir Ahkam I (ASY 025)
Mahasiswa mengetahui dan mampu 
menafsirkan ayat-ayat ahkam al-Quran 
al-Karim dengan baik khusunya bidang 
ibadah untuk diamalkan dan menyelesaikan 
permasalahan yang terjadi di dalam 
masyarakat.

Hukum Perlindungan Pelanggan 
(ASY 026)
Mahasiswa mengetahui dan memiliki 
wawasan serta mampu menjelaskan ruang 
lingkup hak-hak dan kewajipan pelanggan 
sehingga mampu pula mengenal pasti hal-hal 
hukum perlindungan pelanggan.

Ilmu Falak I (ASY 027)
Mahasiswa dapat mengetahui dan memahami 
hisab ilmu falak serta dapat mengaplikasikan 
sistem perhitungan segi tiga bola untuk 
akurasi sudut kemiringan arah kiblat dan 
perhitungan waktu-waktu solat untuk 
setiap tempat di muka bumi dan dapat 
menggunakannya dalam menyelesaikan 
masalah terutama berkaitan dengan tempat 
dan waktu ibadah mahdhah.

Hukum Administrasi Negara 
(ASY 028)
Mahasiswa dapat memahami dan 
menjelaskan fungsi-fungsi organisasi 
pemerintah, tindakan-tindakan hukum 
pemerintah, kompetensi dan prosedur 
tindakan pemerintah, serta bentuk-bentuk 
pengawasan terhadap tindakan pemerintah.
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SINOPSIS SETIAP SUBJEK                    SARJANA MUDA  AL-AHWAL AL-SYAKHSIYAH

Hukum Sivil II (ASY 029)
Mahasiswa dapat memahami berbagai 
hukum perdata yang berlaku di Indonesia 
dan penerapannya  dalam praktik yang 
berhubungan dengan perkembangan 
peraturan perundangan dan bidang kuasa.

Bank & Lemb. Keu. Syari’ah (ASY 030)
Mahasiswa dapat mengetahui, mamahami 
dan mempunyai wawasan serta keahlian 
mengenai konsep, sistem serta mekanisme 
operasional bank dan lembaga kewangan 
Syariah.

Hukum Adat (ASY 033)
Mahasiswa memahami masyarakat hukum 
adat dan pelbagai aspek tentang hukum adat 
dalam tata hukum.

Qiraat al-Kutub III (ASY 034)
Mahasiswa dapat membaca, menterjemahkan, 
menjelaskan maksud dari artikel yang 
dibacanya.

Ilmu Flak II (ASY 035)
Mahasiswa dapat mengetahui dan memahami 
perbandingan tarikh (penggalan) Masehi, 
Hijrah, Jawa dan Yahudi serta penanggalan 
‘Urfiy dan Syar’iy yang berkaitan dengan 
ibadah mahdhah seperti penetapan awal 
bulan, seperti awal Ramadhan, Syawal dan Zul 
Hijjah. Demikian juga aplikasi pemerhatian 
bulan di lapangan serta gerhana bulan dan 
matahari.
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SINOPSIS SETIAP SUBJEK                    SARJANA MUDA  AL-AHWAL AL-SYAKHSIYAH

Sejarah Sosial Hukum Islam 
(ASY 036)
Mahasiswa mampu memahami konteks 
sejarah dan sosiologis terbentuknya hukum 
Islam dari period pembentukan sampai 
period kontemporeri.

Hadith Ahkam II (ASY 038)
Mahasiswa dapat mengetahui dan 
memahami dalil-dalil dari hadith Rasul s.a.w 
dan istidlalnya tentang mu’amalah, jinayah, 
siyasah, peradilan, hibah, wasiat dan wakaf 
sebagai dasar pengamalan dan digunakan 
dalam menyelesaikan permasalahan.

Tafsir Ahkam II (ASY 039)
Mahasiswa mengetahui dan mampu 
menafsirkan ayat-ayat ahkam al-Quran 
al-Karim dengan baik khusunya bidang 
hukum keluarga untuk diamalkan dan 
menyelesaikan permasalahan yang terjadi di 
dalam masyarakat.

Filsafat Hukum (ASY 040)
Mahasiswa diharapkan dapat menjelaskan 
pengertian ruang lingkup, tempat 
serta manfaat Filsafat Hukum, sejarah 
perkembangan Filsafat Hukum, serta 
beberapa permasalahan yang dikaji Filsafat 
Hukum.
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SINOPSIS SETIAP SUBJEK                    SARJANA MUDA  AL-AHWAL AL-SYAKHSIYAH

Hukum Arbitrasi (ASY 042)
Mahasiswa mengetahui lembaga-lembaga 
Arbitrasi, perikatan Arbitrasi, prosedur, 
perlaksanaan, pembatalannya dan dapat 
menjelaskan prosuder penyelesaian sengketa 
/ konflik melalui Arbitrasi, membezakan 
dengan proses penyelesaian sengketa pada 
umumnya.

Qiraat al-Kutub IV (ASY 043)
Mahasiswa dapat membaca, menterjemahkan, 
menjelaskan maksud dari artikel yang 
dibacanya.

Statistik (ASY 044)
Mahasiswa memahami makna statistik 
dan kegunaannya dan mampu mengolah, 
menganalisis dan mengeinterpretasi data-
data statistik serta penerapannya dalam 
penelitian.

Filsafat Hukum Islam (ASY 045)
Mahasiswa dapat mengetahui, memahami, 
menganalisa dan mengembangkan 
pemahamannya terhadap hakikat, pemikiran-
pemikiran dasar melandasi hukum Islam dan 
proses epistemologi hukum Islam, secara 
dinamik dan komprehensif.

Fiqh Kontemporeri (ASY 046)
Mahasiswa memahami persoalan fiqh 
yang muncul dalam kehidupan masyarakat 
pada masa mutakhir dan memerlukan 
penyelesaian berdasarkan hukum Islam.

Hukum Internasional (ASY 049)
Mahasiswa mengetahui dan memahami 
hukum internasional untuk dilaksanakan dan 
menyelesaikan permasalahan yang timbul di 
masyarakat.
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Hukum Ekonomi Syari’ah (ASY 050)
Mahasiswa mengetahui fenomena kegiatan 
ekonomi yang berkembang di dalam 
masyarakat dan penerapannya di lembaga 
kewangan & perbankan syari’ah serta 
penyelesaiannya berdasarkan prinsip 
syari’ah.

Hukum Perikatan (ASY 051)
Mahasiswa dapat mengetahui dan memahami 
konsep perikatan ketentuan-ketentuan 
tentang perikatan, asas-asasnya syarat sah 
dan akibatnya.

Undang-undang Zakat dan Haji 
(ASY 052)
Mahasiswa mengetahui dan memahami zakat 
dan haji menurut hukum Islam serta selok-
beloknya yang bersangkut paut dengan 
peraturan yang berlaku tentang zakat dan 
haji yang baik sebelum mahupun sesudah 
keluarnya undang-undang nombor: 38 tahun 
1999 tentang pengelolaan zakat dan undang-
undang nombor: 17 tahun 1999 tentang 
penyelenggaraan ibadah haji.

Ilmu Perundangan (ASY 053)
Mahasiswa diharapkan mampu memahami 
sistem normal hukum dalam bentuk 
undang-undang, bentuk jenis serta proses 
pembentukan undang-undang RI.
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