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: - Kerjakan 2 soal bagian A dan 2 soal bagian B.
- Jawablah soal secara akademis dan sistematis!
- Gunakan bantuan pendekatan grafis dan matematis untuk
.memperjelas dan memperkuat jawaban anda!
- Kumpulkan makalah anda bersama lembar jawaban.

Alokasikan waktu yang tersedia dengan sebaik-baiknya!

SOAL BAGIAN A (Kerjakan 2 dari 7 Soal yang Tersedia)
No. 1 Bobot Soal 40%
a. Jelaskan homo economicus sebagai model perilaku manusia dalam ekonomi konvensional!
Bandingkan dengan homo ethicus dan homo Islamicus.
b. Jelaskan bagaimana motivasi dan preferensi konsumsi dalam Islam berbeda dengan konsumsi
konvensional! Bandingkanlah konsep utility dan mashlahah.
No. 2 Bobot Soal 40%
a. Jelaskan konsep produksi dalam ekonomi konvensional. Jelaskan bagaimana mereka bertentangan
dengan prinsip-prinsip Islam.
b. Jelaskan filosofi dari kewajiban bekerja dan motivasi melakukan aktvitas ekonomi produktif dalam
Islam! Jelaskan apakah motivasi profit maximization mendapatkan pembenaran dalam Islam.
c. Jelaskan perilaku produsen Islam dan dampaknya terhadap struktur perekonomian Islam.
No. 3 Bobot Soal 40%
a. Jelaskan mekanisme pasar konvensional! Jelaskan prasyarat yang harus dipenuhi agar mekanisme
pasar konvensional mampu memenuhi tujuan-tujuan normatif.
b. Jelaskan intervensi pasar dalam sistem Islam! Bedakanlah market intervention dan price intervention
dalam perekonomian Islam.
No. 4 Bobot Soal 40%
Sistem finansial Islam ditujukan untuk menjaga fungsi-fungsi uang dalam perekonomian.
a. Jelaskan pelarangan riba dalam Islam, definisi, makna ekonomi dan implikasi-nya. Dapatkah anda
jelaskan bagaimana riba memisahkan waktu dari aktivitas ekonomi riil ?
b. Jelaskan pelarangan gharar dalam Islam, definisi, makna ekonomi dan implikasi-nya. Dapatkah anda
jelaskan bagaimana gharar memisahkan resiko dari aktivitas ekonomi riil ?

No. 5 Bobot Soal 40%
Manajemen moneter dan sistem perbankan berbasis bunga banyak mengalami kegagalan-kegagalan.
Intermediasi finansial Islam menjanjikan stabilitas dan kesejahteraan dalam perekonomian.
a. Jelaskan bagaimana sistem perbankan berbasis bunga membuat inflasi terus terjadi, menghambat
pencapaian tujuan normatif perekonomian, dan memperburuk distribusi pendapatan.
b. Jelaskan two-tier mudharabah model sebagai sistem perbankan Islam yang ideal. Mengapa model ini
gagal diterapkan sehingga perbankan syariah kini berevolusi menjadi one-tier mudharabah model?
No. 6 Bobot Soal 40%
Zakat sebagai garda terdepan filantropi Islam memiliki berbagai karakteristik yang membuatnya diinginkan
secara sosial dan ekonomi.
a. Jelaskan konsep filantropi dalam Islam
b. Jelaskan konsep dasar zakat serta implikasi-implikasi ekonomi dari zakat .
c. Jelaskan sistem pengelolaan zakat di dunia Islam kontemporer, khususnya di Indonesia, dan peran
pentingnya dalam perubahan sosial dan kesejahteraan masyarakat.
No. 7 Bobot Soal 40%
a. Jelaskan konsep dasar wakaf serta implikasi-implikasi ekonomi dari wakaf.
b. Jelaskan perbedaan utama zakat dan wakaf.
c. Jelaskan masalah wakaf di dunia Islam kontemporer serta strategi pengelolaan wakaf produktif di
era modern.

SOAL BAGIAN B (Kerjakan 2 dari 8 Soal yang Tersedia, Bobot Soal @ 10%)
1. Jelaskan prioritas konsumsi dan produksi dalam Islam (dharuriyyat, hajiyyat dan tahsiniyyat)! Jelaskan
bagaimana mereka berbeda dari prioritas konsumsi dan produksi konvensional (primer, sekunder
dan tersier).
2. Jelaskan model Infaq dan kaitannya dengan konsep konsumsi dalam ekonomi Islam!
3. Jelaskan peran penting moral (moral reasoning) bagi pelaku ekonomi sebagai basis pembuatan
keputusan di pasar (market reasoning)!
4. Apakah intervensi harga (tas’ir) mendapatkan pembenaran dalam Islam? Bagaimanakah
implementasi tas’ir dalam sejarah Islam (era Turki ‘Utsmani) dilakukan?
5. Apakah motif produsen dalam Islam? Apakah profit maximization mendapatkan pembenaran dalam
Islam? Jelaskan model perilaku produsen Islam!
6. Jelaskan venture capital dalam perspektif Islam! Jelaskan Islamic equity finance!
7. Jelaskan mengapa perbankan Islam tidak mampu melakukan pembiayaan bagi hasil? Mengapa
pembiayaan murabahah (mark-up) jauh lebih populer dibandingkan pembiayaan mudharabah (profitloss sharing)? Jelaskan baik dari sisi pengusaha (demand) maupun dari sisi bank (supply).
8. Jelaskan kondisi-kondisi prasyarat yang harus dipenuhi agar zakat dapat memainkan peran signifikan
dalam sistem keuangan Islam kontemporer!
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