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PENDAHULUAN 

• Dalam kehidupan sehari-hari, manusia tidak 

bisa melepaskan diri dari aktivitas-aktivitas 

yang bernuansa hukum. 

• Setiap melakukan aktivitasnya, manusia berarti 

melakukan tindakan hukum. 

• Setiap Muslim wajib memahami permasalahan 

hukum, khususnya hukum Islam. 

• Aktivitas seorang Muslim setiap hari tidak bisa 

lepas dari permasalahan hukum Islam, baik 

dalam beribadah maupun bermuamalah. 
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PENDAHULUAN 

• Permaslahannya: “Tidak sedikit kaum Muslim 

yang belum memahami hukum Islam, sehingga 

aktivitas yang mereka lakukan tidak didukung 

oleh aturan hukum yang pasti.” 

• Memahami hukum Islam secara mendalam 

bukanlah pekerjaan yang mudah mengingat 

begitu kompleksnya permasalahan hukum 

Islam. 

• Seseorang yang ingin mendalami hukum Islam 

harus memahami dulu  permasalahan Islam 

secara umum (ajaran Islam), karena hukum 

Islam merupakan bagian dari ajaran Islam 
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PENDAHULUAN 

• Secara umum, ada tiga aspek dasar dalam 

Islam, yakni aspek aqidah (keyakinan Islam), 

aspek syari’ah (hukum Islam), dan aspek 

akhlak (moralitas Islam).  

• Ketiga aspek ini merupakan satu kesatuan 

ajaran Islam yang tidak bisa dilepaskan satu 

dengan lainnya.  

• Karena itu, untuk memahami aspek hukum 

Islam secara benar, harus juga dipahami 

aspek-aspek ajaran Islam lainnya yang terkait. 

• Ketiga aspek ini dalam Alquran dan hadis 

disebut iman, islam, dan ihsan. 
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PENDAHULUAN 

• Hukum Islam telah ada dan berkembang 

seiring dengan keberadaan Islam. 

• Hukum Islam di sini adalah keseluruhan aturan 

hukum yang bersumber pada Alquran dan 

Sunnah Nabi saw. serta ijtihad para ulama. 

• Keberadaan hukum Islam di berbagai negara 

juga ditentukan kapan Islam masuk dan 

berkembang di negera-negara tersebut. 

• Hukum Islam menjadi salah satu bidang kajian 

ilmiah di antara bidang-bidang kajian dalam 

Islam. 
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PENDAHULUAN 

• Sebagai kajian ilmiah, hukum Islam telah 

dipelajari secara akademis tidak hanya oleh 

kalangan umat Islam, tetapi juga oleh kalangan 

non-Muslim atau yang lebih dikenal dengan 

sebutan kaum orientalis. 

• Tujuan para orientalis mempelajari Islam dan 

hukum Islam di samping untuk mengetahui 

Islam (terutama kelemahannya), juga untuk 

kepentingan politik, yaitu untuk mengukuhkan 

imperialisme Barat terutama di negara-negara 

Timur Tengah, Asia, dan Afrika yang 

penduduknya mayoritas beragama Islam.  
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PENDAHULUAN 

• Bagi mahasiswa yang mendalami hukum di 

Indonesia, pemahaman terhadap hukum Islam 

akan sangat membantu dalam memahami 

hukum nasional dengan segala 

problematikanya.  

• Dalam kenyataannya, hukum Islam ada dua 

bentuk, yaitu syariah dan fikih. 

• Syariah mempunyai ruang lingkup yang lebih 

luas yang meliputi segala aspek kehidupan 

manusia, sedangkan ruang lingkup fikih lebih 

sempit menyangkut hal-hal yang pada umumnya 

dipahami sebagai aturan-aturan hukum. 
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TEMA-TEMA HUKUM ISLAM 

• Gambaran umum tentang hukum Islam. 

• Karakteristik hukum Islam 

• Tujuan Hukum Islam 

• Sumber-sumber hukum Islam. 

• Ruang lingkup hukum Islam. 

• Asas-asas hukum Islam. 

• Kaidah-kaidah hukum Islam. 

• Pembagian hukum Islam. 

• Sejarah perkembangan hukum Islam. 

• Pembaruan hukum Islam. 

• Perkembangan hukum Islam di Indonesia. 

• Permasalahan hukum Islam kontemporer 
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