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No. 1 Bobot Soal 25%
a. Jelaskan bagaimana motivasi dan preferensi konsumsi dalam Islam berbeda dengan konsumsi
konvensional! Bandingkanlah konsep utility dan mashlahah.
b. Jelaskan konsep produksi dalam ekonomi konvensional. Jelaskan bagaimana mereka bertentangan
dengan prinsip-prinsip Islam.
No. 2 Bobot Soal 25%
“Wahai Rasulullah, harga mulai mahal. Patoklah harga untuk kami!” Rasulullah SAW bersabda, “Sesungguhnya Allahlah yang mematok harga, yang menyempitkan dan yang melapangkan rizki, dan aku sungguh berharap untuk
bertemu Allah dalam kondisi tidak seorangpun dari kalian yang menuntut kepadaku dengan suatu kezhaliman-pun
dalam darah dan harta”. (HR Abu Dawud, at-Tirmidzi, Ibnu Majah, dan asy-Syaukani)
Dari kutipan hadits tersebut, apakah dapat disimpulkan bahwa prince intervention dalam Islam menjadi
terlarang? Jelaskan argumen Anda.
No. 3 Bobot Soal 25%
“Bank syariah dalam praktiknya menggunakan prinsip-prinsip sesuai syariat islam. Yakni adil dalam bertransaksi,
investasi yang beretika, mengedepankan nilai kebersamaan dan persaudaraaan. Namun masih ada masyarakat yang
menilai bank syariah dalam menjalankan bisnisnya sama dengan bank konvensional.” (sumber: finance.detik.com)
Dari kutipan kalimat di atas, jelaskan mengapa anggapan tersebut masih terdapat di masyarakat dan kaitkan
juga dengan kendala institusional yang dihadapi oleh bank syariah di Indonesia!
No. 4 Bobot Soal 25%
Zakat sebagai garda terdepan filantropi Islam memiliki berbagai karakteristik yang membuatnya diinginkan
secara sosial dan ekonomi.
a. Jelaskan konsep dasar zakat serta implikasi-implikasi ekonomi dari zakat.
b. Jelaskan sistem pengelolaan zakat di dunia Islam kontemporer, khususnya di Indonesia, dan peran
pentingnya dalam perubahan sosial dan kesejahteraan masyarakat.
No. 5 Bobot Soal 25%
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.
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