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The Indonesian capital market and free trade; articles.
Inilah referensi utama yang membahas masa depan Pasar Modal. Syariah di Indonesia berdasar metode penelitian yang sudah
teruji secara ilmiah. Buku ini menilik kebijakan regulator, sekaligus harapan masa depan setelah menganalisis realitas produk
syariah di pasar modal Indonesia. Filosofi dan nilai dasar sistem pasar modal yang transparansi termasuk dalam analisis dan
pembahasan buku ini. Rujukan penting ini tidak hanya memberikan wawasan baru tentang Pasar Modal Syariah dari sisi praktik
dan mekanismenya, tetapi juga dari perspektif pengembangan kebijakannya regulasi produk syariah di pasar modal Indonesia.
Buku persembahan penerbit PrenadamediaGroup
Panduan praktis merencanakan keuangan untuk investasi di pasar modal, pasar uang & valasUMSurabaya Publishing
Whether students become accountants or managers, business owners or bankers, it is important that they understand the nature
of financial reporting and how the decisions made by managers affect corporations. Financial Accounting, 6th edition will provide
students with a succinct, accessible and coherent introduction to basic financial accounting concepts combined with a strong focus
on the use of financial accounting information. KEY TOPICS: The Financial Statements; Recording Business Transactions;
Accrual Accounting and the Financial Statements; Cash and Receivables; Inventory and Cost of Goods Sold; Property, Plant, and
Equipment, and Intangible Assets; Investments and the Time Value of Money; Liabilities; Shareholders' Equity; The Statement of
Cash Flows; Financial Statement Analysis MARKET: Appropriate for Introduction to Financial Accounting courses.
Real Estate A MUST-READ GUIDE TO REAL ESTATE INVESTING DURING TURBULENT TIMES GETTING STARTED IN
REAL ESTATE INVESTING THIRD EDITION Given the current state of the economy, you might be asking yourself if right now is
the right time to be investing in real estate. With the third edition of Getting Started in Real Estate Investing as your guide, you'll
quickly discover how a combination of commitment and caution can help you make it in today's market. Designed for investors
who want to get started in real estate, but don't know where to begin, this reliable resource will help you break into this fast-moving
field and build equity the right way. Getting Started in Real Estate Investing, Third Edition addresses everything from selecting the
right properties and becoming a landlord to using the proper tax strategies and finding the right professionals to work with. It also
outlines issues you must be aware of in light of recent events, including the best ways to finance your real estate investments,
considering the status of mortgage financing, and new requirements that may be thrown at borrowers. The new edition is updated
to include information on: Surviving in the post-bust housing market Picking investments with the new credit realities Looking
ahead to future housing booms Reading the emerging housing trends Written in a straightforward and accessible style—with a
focus on residential and multifamily properties—Getting Started in Real Estate Investing, Third Edition also contains helpful
information that will allow you to analyze your financial ability to buy and hold real estate as well as avoid potential pitfalls. In order
to excel in real estate investing, you need to start by defining what you want to do and how much risk you can afford. But
ultimately, success depends on making informed decisions about where and when to invest, and Getting Started in Real Estate
Investing, Third Edition gives you the tools to achieve these goals—even under the most difficult market conditions.
Buku ini terdiri dari beberapa bahasan, mulai dari bahasan tentang pemahaman risiko dan manajemen risiko, dilanjutkan
beberapa risiko yang harus dihadapi oleh sektor perbankan, hingga tata kelola bank yang baik. Dengan bahasan yang cukup
lengkap tersebut, diharapkan kehadiran buku ini dapat menjadi salah satu referensi bagi semua pihak yang memerlukannya.
Secara lengkap buku ini membahas tentang: Bab 1 Pemahaman Risiko dan Manajemen Risiko Bab 2 Risiko Perbankan dan
Regulasi Perbankan Bab 3 Permodalan Bank Bab 4 Risiko Kredit Bab 5 Risiko Pasar Bab 6 Risiko Likuiditas Bab 7 Risiko
Operasional Bab 8 Risiko Strategi Bab 9 Tata Kelola Bank Yang Baik Semoga dapat memberikan sumbangsih keilmuan dan
menambah wawasan bagi semua pihak terutama para akademisi, praktisi dan pihak-pihak yang tertarik dalam pengembangan
ilmu manajemen lebih khusus bidang manajemen risiko di sektor perbankan.
The Industrial Revolution 4.0 describes the exponential changes to the way we live, work, and relate to one another due to the
adoption of cyber-physical systems, the Internet of Things, and the Internet of Systems. This revolution is expected to impact all
disciplines, industries, business, and economics. Therefore, the main goal of the conference was to provide recent research
related development of digital technology to the business, economics, management, and accounting field. These proceedings
consist of selected papers, accepted after a rigid review process covering several issues in strategic decision making,
management, accounting, policy studies, knowledge management, innovation management, applied economics, econometrics,
capital market, and marketing & sales management. It will provide details beyond what is possible to be included in an oral
presentation and constitute a concise but timely medium for the dissemination of recent research results. BES Conference
Proceedings 2019 will be invaluable to professionals and academics in business, management, accounting, and economics for a
good understanding of the developments towards industrial revolution 4.0.

Keuangan Islam (syariah) telah menjadi fenomena global yang ditandai dengan semakin banyaknya lembaga keuangan
Islam dan memberikan dampak positif bagi perkembangan keuangan di dunia yang mengedepankan nilai-nilai moral
universal; keadilan, kejujuran, dan etika. Saat ini keuangan syariah telah mendunia. Ekonomi Syariah/ Keuangan Syariah
bukanlah sesuatu yang asing lagi bagi kita, tapi barang berharga yang bernilai tinggi, telah menjamur, tumbuh dan
berkembang dengan pesat hampir di setiap negara, baik di negara Muslim maupun non-Muslim. Di Indonesia, meskipun
terlambat bila dibandingkan dengan negara tetangga, seperti Malaysia dan negara lainnya di Timur Tengah, keuangan
syariah telah berkembang dengan pesat. Dalam catatan sejarah, dari tahun 1991 sampai dengan 2015, telah banyak
berdiri berbagai lembaga keuangan syariah dan dikeluarkannya kebijakan ataupun peraturan yang mendukungnya
Biography of alumni and alumnae of Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia.
Buku ini merupakan hasil kolaborasi dari para penulis yang berasal dari kalangan akademisi, praktisi, maupun
professional dalam bidang perbankan syariah. Dalam buku ini mengangkat isu strategis berkaitan dengan Perbankan
Syariah Indonesia yang terdiri dari 13 bab yang berisi tentang kupasan menarik tentang Perbankan Syariah Indonesia
Pengertian sederhana tentang Ekonomi Moneter merujuk pada bagian dari ilmu ekonomi yang mempelajari mengenai
sifat, fungsi, serta pengaruh uang dalam berbagai kegiatan ekonomi. Hematnya, ekonomi moneter berbicara mengenai
bagaimana “uang” itu bekerja. Namun, secara substansial masih banyak sekali yang dipelajari dalam ekonomi moneter,
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misalnya bagaimana pasar uang berjalan, tingkat bunga, inflasi, kebijakan moneter, permasalahan dalam kebijakan
moneter hingga sistem moneter internasional dan persoalan krisis keuangan. Kemudian, muncul pertanyaan: Mengapa
kita perlu mempelajari ekonomi moneter? Jawaban yang hampir ideal atas pertanyaan tersebut adalah kita dapat
mengetahui secara mendalam mengenai jalannya mekanisme pasar uang, pengaruh tingkat bunga dalam
perekonomian, bagaimana negara mengatur persoalan inflasi, kebijakan negara dalam membuat kebijakan moneter,
serta cara kerja sistem moneter internasional hingga mempelajari krisis keuangan yang sempat melanda Indonesia.
Selain itu, kita juga dapat menganalisis secara tajam beberapa fenomena moneter dalam kaitannya dengan kebijakan
moneter terhadap perekonomian negara. Pada akhirnya, dengan mempelajari ekonomi moneter akan menambah
khazanah pengetahuan sehingga diharapkan kita menjadi lebih kritis dalam menyikapi kebijakan-kebijakan yang diambil
oleh pemerintah, khususnya kebijakan pengaturan uang dan perbankan untuk mencapai tujuan pembangunan ekonomi.
Pengetahuan tentang ekonomi moneter juga dapat memberikan masukan kepada pemerintah dalam mengambil sebuah
kebijaksanaan melalui teori ekonomi moneter yang telah dipelajari sehingga kebijakan tersebut menjadi efektif dan
efisien dalam mencapai tujuannya.
Perbankan merupakan lembaga penting dalam perkembangan ekonomi negara, pemahaman tentang perbankan
dibutuhkan oleh semua kalangan. Buku ini ditulis untuk pasar mahasiswa dan peneliti di dalam bidang ekonomi dan
manajemen dimana dapat digunakan sebagai literatur dalam dunia pendidikan dan riset. Buku ini merupakan luaran dari
penelitian yang dilakukan penulis berisikan hasil survei dan hasil analisa yang telah dilakukan penulis. Ada dua tujuan
utama dari penulisan buku ini yaitu untuk menyediakan literatur mengenai produk kredit perbankan dan untuk
meningkatkan pemahaman mahasiswa, masyarakat dan pengelola perbankan dalam proses kredit
The aim of law is: the greatest happiness for greater number (Jeremy Bentham) Adagium ini sangat layak untuk
diungkapkan bagi buku ilmiah yang berada di tangan para pembaca budiman dari kalangan praktisi, akademisi dan
mahasiswa. Terdapat tujuh substansi aktual yang tertulis dalam buku ini, yaitu: Aspek hukum bentuk
pertanggungjawaban pemegang saham pengendali dalam perspektif perbankan, suatu analisis historis. The risk of crossborder Sukuk in Indonesia. Bagaimana menyelesaikan sengketa keuangan secara efektif dan efisien. Perlindungan
investasi surat berharga, komersial dan studi kasus. Kebijakan pembatasan penanaman modal asing secara langsung
sebagai upaya pemberdayaan UMKM. Dampak kegiatan penanaman modal asing terhadap aktivitas pengembangan
ekonomi kerakyatan. Aspek hukum metode resolusi terhadap bank bermasalah dan penerapannya. Dr. Ary Zulfikar,
S.H., M.H. atau Azoo (lahir di Jakarta, 16 Februari 1971; umur 50 tahun) adalah pengacara yang menempati posisi
seratus pengacara terbaik Indonesia versi Asia Business Law untuk tahun 2019 dan 2020. Dirinya meninggalkan jejak
sebagai salah satu pengacara yang terlibat dalam program restrukturisasi perbankan saat krisis keuangan periode tahun
1997–1998. Ary Zulfikar sekaligus dikenal sebagai pengusaha restoran dan properti. Saat ini, Ary menjabat Direktur
Eksekutif Hukum Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS), yaitu lembaga yang bertugas menjamin simpanan nasabah
sekaligus menangani masalah bank.
Buku ini menjelaskan tentang pemahaman dan contoh aplikasi literasi keuangan bagi pelaku bisnis. Perkembangan di
bidang keuangan di era revolusi Industri 4.0 sangat pesat sehingga diperlukan literasi keuangan yang benar untuk
menghadapi situasi dan kondisi bisnis yang dinamis. Oleh karena itu, diharapkan buku ini dapat menjadi solusi bagi para
pelaku bisnis. Pemahaman literasi keuangan akan sangat terbantu dengan adanya aplikasi keuangan yang dapat
mendukung sehingga dapat dengan cepat menemukan jawaban dari berbagai kasus atau permasalahan dalam bisnis
yang dijalankan. Maka dari itu, dengan memahami pembahasan dalam materi buku ini diharapkan para pelaku bisnis
dapat meningkatkan kinerja keuangan secara optimal. Aplikasi Literasi Keuangan Bagi Pelaku Bisnis ini diterbitkan oleh
Penerbit Deepublish dan tersedia juga dalam versi cetak.
On capital market, financial disclosure of environmental liabilities under the securities laws, and investor reliabilities in
Indonesia.
On Indonesian economy and businesses.
Buku ini disusun sengaja untuk memenuhi keinginan‘investor pemula’ dalam investasi jangka pendek-panjang di pasar
uang dan pasar modal. Juga sebagai supplement bagi mahasiswa yang mengambil mata kuliah manajemen keuangan,
pasar modal dan manajemen investasi-portofolio. Dalam buku ini mencoba menjelaskan semua produk investasi
terutama di aset keuangan (financial assets) dari mulai definisi investasi, tujuan investasi, risiko investasi, analisis
teknikal-fundamental dalam investasi. Mulai dari saham, obligasi, reksadana, SUN, sukuk, SBI, SBR, emas, dinar,
dirham, deposito, dana pensiun. Pokoknya mulai dari konsep, produk, hingga perusahaan pialang, metode penentuan
suku bunga oleh Perbankan, konsep time value of money (konvensional) hingga economic value of time (syariah).
Lengkap ada di buku ini.
A hands-on guide to the theory and practice of bank credit analysis and ratings In this revised edition, Jonathan Golin
and Philippe Delhaise expand on the role of bank credit analysts and the methodology of their practice. Offering investors
and practitioners an insider's perspective on how rating agencies assign all-important credit ratings to banks, the book is
updated to reflect today's environment of increased oversight and demands for greater transparency. It includes
international case studies of bank credit analysis, suggestions and insights for understanding and complying with the
Basel Accords, techniques for reviewing asset quality on both quantitative and qualitative bases, explores the
restructuring of distressed banks, and much more. Features charts, graphs, and spreadsheet illustrations to further
explain topics discussed in the text Includes international case studies from North America, Asia, and Europe that offer
readers a global perspective Offers coverage of the Basel Accords on Capital Adequacy and Liquidity and shares the
authors' view that a bank could be compliant under those and other regulations without being creditworthy A uniquely
practical guide to bank credit analysis as it is currently practiced around the world, The Bank Credit Analysis Handbook,
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Second Edition is a must-have resource for equity analysts, credit analysts, and bankers, as well as wealth managers
and investors.
Proceeding: 2nd Sriwijaya Economic, Accounting, And Business Conference 2016 (November 23rd - 24th, 2016) Global
Competitiveness: The Dynamics of Local, Regional, & National Changes
Melalui buku ini, penulis ingin mengenalkan secara lengkap beberapa jenis lembaga kuangan yang ada di Indonesia
beserta poin-poin penting yang tercakup didalamnya. Ulasan di dalam buku dibagi menjadi lima bagian, sesuai dengan
jenis lembaga keuangan yang ada di Indonesia, dintaranya mencakup lembaga keuangan bank, lembaga keuangan
nonbank, lembaga pembiayaan, serta pasar keuangan. Di dalam setiap bagian, penulis menjabarkan mengenai sudut
pandang teori dan implikasi pada lembaga-lembaga keuangan tersebut. Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya ini
diterbitkan oleh Penerbit Deepublish dan tersedia juga dalam versi cetak
Ruh buku ini bukanlah sebuah karya cipta, tidaklah pula menerbitkan sebuah model dan konsep baru. Buku ini disusun
semata sebagai bahan ajar bagi penulis di kelas. Agar penulis memiliki arah yang jelas dalam mengajar, sehingga para
siswa juga memiliki konsep yang pasti, apa yang akan dan sedang dia pelajari. Sehingga buku ini lebih merupakan
catatan perkuliahan bagi siswa dan pengembangan silabus dan RPS bagi penulis sebagai pengajar di kelas. Pada
penerbitan awal ini, mungkin buku ini akan sangat abai terhadap pengutipan pendapat dan penelitian yang termutakhir.
Tetapi semata mengumpulkan pendapat yang sifatnya sudah diketahui umum dan menjadi pengetahuan umum pula.
Pada edisi-edisi dan cetakan berikutnya penulis berharap kritik dan saran agar penulis bisa lebih banyak menyisipkan
konsep yang lebih ilmiah, baik pada penjelasan langsung setiap konsep maupun pada catatan kaki buku ini. Sehingga
buku ini menjadi lebih kaya dan bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah isinya. Buku ini ditulis dalam 17 bab yang
diharapkan bisa digunakan para pembelajar sebagai bahan perkuliahan pada jenjang sarjana dan pascasarjana pada
bidang manajemen keuangan syariah, ekonomi syariah, perbankan dan jurusan lain yang berkenaan.
Setelah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjadi otoritas yang mengatur dan mengawasi industri keuangan di ranah
microprudential, secara umum rezim lembaga keuangan dibedakan menjadi tiga macam, yakni perbankan, pasar modal, dan
industri keuangan nonbank. Ketiga jenis lembaga keuangan dimaksud berdasarkan pengelolaannya dibedakan menjadi dua, yakni
pengelolaan secara konvensional dan pengelolaan berdasarkan prinsip syariah. Lembaga keua ngan syariah pada praktiknya ada
yang menggunakan pola syariah sejak awal pendirian sebagai badan hukum. Namun, dalam perspektif hukum di Indonesia,
aktivitas syariah juga dapat diberikan oleh lembaga keuangan konvensional melalui pendirian unit usaha syariah di kantor pusat
lembaga dimaksud yang difungsikan sebagai kantor pusat dari kantor operasional di tingkat cabang yang dikelola secara syariah.
Dimungkinkan pula lembaga keuangan konvensional mendirikan lembaga keuangan syariah sebagai anak perusahaan, baik
melalui pendirian langsung maupun melalui akuisisi dan konversi terhadap lembaga keuangan konvensional lainnya, serta melalui
mekanisme pemisahan unit usaha syariah yang dimiliki oleh lembaga keuangan konvensional dimaksud. Dengan benchmarking
terhadap praktik di lembaga perbankan, penulis mencoba melihat tren yang ada pada industri keuangan nonbank yang secara
prinsip mengambil pola yang hampir sama, yakni bahwa regulasi memberikan kesempatan bagi unit usaha syariah dari lembaga
keuangan nonbank untuk bertransformasi menjadi lembaga keuangan syariah. Keberadaan unit usaha syariah yang merupakan
islamic window bagi lembaga keuangan nonbank bersifat sementara (temporary), ditandai dengan adanya kewajiban memisahkan
unit tersebut sehingga pada akhirnya menjadi lembaga keuangan syariah yang secara hukum adalah mandiri (separate legal
entity). Selain pemisahan unit usaha syariah, peraturan perundang-undangan juga memberikan pengaturan mengenai perubahan
(konversi) lembaga keuangan konvensional menjadi lembaga keuangan syariah.
As an annual event, THE 2ND INTERNATIONAL CONFERENCE ON ADVANCE & SCIENTIFIC INNOVATION 2019 continued
the agenda to bring together researcher, academics, experts and professionals in examining about Scientific Innovation in
technology, education, management, accounting and many aspect area. In 2019, this event held in 18 July 2019 at Politeknik
Kutaraja, Banda Aceh, Indonesia. This ICASI Proceeding 2019 are published along with article from ICASI 2018 and each
contributed paper was refereed before being accepted for publication. The double-blind peer reviewed was used in the paper
selection.
Puji syukur kami panjatkan atas kehadirat Allah SWT yang telah memberikan limpahan rahmat, hidayah dan kasih sayangnya
kepada para penulis dari berbagai Perguruan Tinggi yang telah mampu menyelesaikan naskah kolaborasi dengan judul “Isu-Isu
Kontemporer Literasi Ekonomi dan Kewirausahaan”. Adapun pokok-pokok pembahasan dalam buku Isu-Isu Kontemporer Literasi
Ekonomi dan Kewirausahaan ini mencakup: 1) Knowledge Management sebagai Keunggulan Bersaing yang Berkelanjutan:
Sebuah Pendekatan Manajemen; 2) Manajemen Pasar Modal pada Perekonomian Indonesia di Era Pandemi COVID-19; 3) Pasar
Modal: Pasar Perdana dan Pasar Sekunder; 4) Metode Analisis Kebijakan pada Perencana Bisnis; 5) Membentuk Perilaku
Altruisme dalam Pendidikan Ekonomi; 6) Karakteristik Wirausaha yang Berhubungan dengan Jaringan Usaha; 7) Peningkatan
Ekonomi Masyarakat Marginal Sumatera Utara pada Masa Pandemi; 8) Kewirausahaan Berbasis Teknologi (Technopreneurship);
9) Kewirausahaan Digital: Perkembangan, Peluang, Tantangan, dan Kompetisi yang Diperlukan; 10) Kewirausahaan dan Ekonomi
Islam dalam “Revolusi Industri Keempat”; 11) Berislam dan Berwirausaha; 12) Entrepreneurial Competence pada Era Revolusi
Industri 4.0; dan 13) Tantangan Strategis Kewirausahaan dalam Membangun Keunggulan Kompetitif yang Berkelanjutan pada Era
Ekonomi Digital. Buku ini telah kami susun dengan semaksimal mungkin dan mendapatkan bantuan dan pertolongan dari
berbagai pihak sehingga dapat memperlancar dalam proses pembuatan buku ini. Untuk itu, kami mengucapkan banyak terima
kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dan terlibat dalam pembuatan buku ini. Terlepas dari semua itu, kami tentunya
menyadari sepenuhnya bahwa masih terdapat banyak kekurangan, baik dari segi susunan kalimat ataupun kaidah penulisan.
Oleh karena itu, kami dengan tangan terbuka menerima segala saran serta kritik dari para pembaca sehingga kami dapat
memperbaiki buku ini. v Demikian yang dapat kami sampaikan, akhir kata kami berharap semoga buku ini dapat memberikan
manfaat maupun inspirasi bagi pembaca.
Buku ini disusun dengan memperhatikan Struktur Kurikulum SMK berdasarkan Kurikulum 2013 edisi revisi spektrum PMK 2018
dan jangkauan materi sesuai dengan Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar untuk kelompok C3 Kompetensi Keahlian. Buku ini
diharapkan memiliki presisi yang baik dalam pembelajaran dan menekankan pada pembentukan aspek penguasaan
pengetahuan, keterampilan, dan sikap secara utuh. Materi pembelajaran disajikan secara praktis, disertai soal-soal berupa tugas
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mandiri, tugas kelompok, uji kompetensi, dan penilaian akhir semester gasal dan genap. Buku ini disusun berdasarkan
Pemendikbud No 34 tahun 2018 Tentang Standar Nasional Pendidikan SMK/MAK, pada lampiran II tentang standar Isi, lampiran
III tentang Standar Proses dan lampiran IV tentang Standar Penilaian. Acuan KI dan KD mengacu pada Peraturan Dirjen
Pendidikan Dasar Dan Menengah Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan No: 464/D.D5/Kr/2018 Tentang Kompetensi Inti Dan
Kompetensi Dasar. Berdasarkan hasil telaah ilmiah, buku ini sangat sistematis, bermakna, mudah dipelajari, dan mudah
diimplementasikan dalam pembelajaran di kelas. Ditinjau dari aspek isi, buku ini cukup membantu siswa dalam memperkaya dan
mendalami materi. Pemakaian buku ini juga dapat menantang guru untuk berinovasi dalam pembelajaran sesuai konteks di kelas
masing-masing.
Sustainable Collaboration in Business, Technology, Information and Innovation (SCBTII 2020) Proceeding’s topic deals with
``Synergizing Management, Technology and Innovation in Generating Sustainable and Competitive Business Growth``. This
proceeding offers valuable knowledge on how research can be applied to support the government by introducing a policy of
economic transformation in solving various challenges and driving the business sector to gain the ability to create sustainable
competitive advantages, which will lead to sustainable, competitive and quality growth. The subjects in this Proceeding are
classified into four tracks: Strategy, Entrepreneurship, Economics; Digital-Based Management; Finance and Corporate
Governance; and Accounting. These valuable researches inside this proceeding can help academicians, professionals,
entrepreneurs, researchers, learners, and other related groups from around the world who have special interest in theories and
practices in the field of digital economy for global competitiveness.
Diterbitkannya buku kumpulan karangan para dosen sangat penting untuk memperkaya mutu perkuliahan dan syukur apabila
mampu mengkritisi serta memberikan alternatif solusi berbagai persoalan aktual ekonomi dan bisnis di Indonesia khususnya di era
pandemi Covid-19. Saya berharap bahwa di era pandemi Covid-19 tatkala para dosen lebih banyak berada di rumah karena
proses belajarmengajar dilakukan secara virtual (daring), para dosen lebih kreatif dan inovatif menerbitkan karya-karya ilmiahnya.
Dengan demikian, mempublikasikan karyakarya ilmiah bagi para dosen sesungguhnya merupakan sebuah keharusan, bukan
semata-mata karena memperingati dies natalis. Saya juga berharap agar apa yang dilakukan oleh FEB UWG untuk menerbitkan
buku kumpulan karya dosen dapat diikuti oleh para dosen di fakultas-fakultas yang lain
Buku ini disusun untuk menambah khazanah ilmu hukum, khususnya hukum perbankan syariah dalam mengimplementasikan
salah satu pembiayaannnya, yaitu akad mudharabah. Kahian terhadap lembaga keuangan perbankan syariah harus senantiasa
dilakukan mengingat begitu cepatnya perkembangan lembaga keuangan perbankan syariah di dunia khususnya, dan
perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia pada umumnya.
Judul : Bank dan Lembaga Keuangan Syariah (Teori dan Aplikasi) Penulis : Muhammad Kurniawan, S.E., M.E.Sy. Ukuran : 15,5 x 23 cm
Tebal : 304 Halaman ISBN : 978-623-6233-09-2 SINOPSIS BUKU Ditengah eksistensi lembaga lembaga keuangan syariah yang sedang
memunculkan gebrakan baru dengan salah satu marger bank syariah yang dilakukan serta guna untuk mengatasi adanya krisis moneter dan
keuangan yang mengglobal saat ini, kehadiran lembaga lembaga keuangan syariah merupakan salah satu solusi atau jalan keluar bagi umat
islam. Ditengah hiruk pikuk eksistensi lembaga keuangan konvensional dan kurangnya pengetahuan umat islam terhadap lembaga
keuangan syariah, kehadiran buku ini salah satu jawaban akan semua pertanyaan pertanyaan umum mengenai kauangan syariah dimana
buku ini menjelaskan keuangan syariah dalam bentuk teoritis dan praktis. Buku ini berjudul “Bank dan Lembaga Keuangan Syariah (Teori
dan Aplikasi)”. Buku ini penulis kontribusikan untuk dunia pendidikan dan dunia perbankan syariah di Indonesia. Secara umum buku ini
mengakomodasi berbagai perubahan dan penambahan materi yang terjadi selama kurun waktu terakhir. Regulator yang tadinya diperankan
oleh Bank Indonesia dan Kementrian Keuangan kini telah di serahkan dibawah Otoritas Jasa Keuangan. Regulasi yang diterbitkan juga
mengalami perubahan dan penambahan seiring dengan kebutuhan industri, fatwa DSN MUI juga telah bertambah mencapai angka 100
fatwa hingga akhir 2015. Oleh karena nya revisi buku Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah ini masih sangat memperlukan revisi untuk
menjadikan buku ini lebih lengkap dan memadai. Buku ini terdiri dari sepuluh bab. Bab pertama membahas tentang Konsep Dasar Ekonomi
Islam, bab kedua membahas tentang Bank Sentral, bab ketiga membahas tentang Bank Syariah, bab keempat membahas tentang ProdukProduk Bank Syariah, bab kelima membahas tentang BPRS (Bank Pembiayaan Rakyat Syariah), bab keenam membahas tentang Asuransi
Syariah, bab ketujuh membahas tentang Perusahaan Pembiayaan Syariah, bab kedelapan membahas tentang Pegadaian Syariah, bab
sembilan membahas tentang BMT (Baitul Maal wa Tamwil), bab kesepuluh membahas tentang Pasar Modal Syariah, bab kesebelas
membahas tentang Badan Amil Zakat dan bab keduabelas membahas tentang Lembaga Wakaf.
Pada dasawarsa 1970-1980-an, ekonomi Islam yang telah cukup lama terpinggirkan dalam pemikiran dan ideologi yang berkembang di Barat
dan melihat perkembangan yang terjadi dengan ideologi kapitalisme, sosialisme, dan welfare state mulai memperlihatkan kembali sosoknya
sebagai suatu alternatif baru. Ini adalah konsep yang diambil dari sari pati ajaran Islam, yang sudah teruji oleh sejarah dalam
menyumbangkan berapa pemikiran dan pendekatan sejak abad-7. Kebangkitan tersebut antara lain dengan kajian-kajian ilmiah tentang
ekonomi dan keuangan Islam di Timur Tengah serta negara-negara Muslim lainnya. Buah dari kajian-kajian itu diantaranya berdiri Islamic
Development Bank (IDB) di Jeddah (Arab Saudi) pada tahun 1975. Pendirian lembaga ini kemudian diikuti oleh pendirian 2 | Trimulato bankbank Islam lainnya Timur Tengah, Eropa, Amerika, dan daerah lainnya
Buku ini berisi tujuh bagian: (1) Akuntansi Transaksi Asuransi Syariah; (2) Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah; (3) Akuntansi Wakaf; (4)
Akuntansi Qart, Shart, & Transaksi Berbasis Imbalan; (5) Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Lembaga Keuangan Syariah; (6)
IFRS (International Financial Reporting Standars); dan (7) Penutup.
Capital market, Indonesia.
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