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Bagian A. Pilih 4 dari 8 soal berikut (@ 20%)

1) Dalam kaidah muamalah yang menjadi dasar aturan transaksi ekonomi Islam,
segala aktivitas ekonomi adalah dibolehkan kecuali yang jelas dilarang. Karena
itu memahami ekonomi dan keuangan Islam lebih mudah dibentuk dengan
mengetahui apa saja yang terlarang dalam aktivitasnya.
a. Sebutkan tiga alasan atau cara identifikasi transaksi yang terlarang dalam
ekonomi Islam, dan alasan mana yang menjadi inti pengembangan produk
keuangan Islam sehingga para ahli keuangan Islam saat ini memfokuskannya
b. Sebutkan metode-metode transaksi yang diberikan oleh ekonomi Islam
sehingga bisa menjadi alternatif transaksi yang dilarang
2) Sistem finansial Islam secara umum dicirikan oleh dua karakter utama: (i)
Pelarangan riba; dan (ii) Pelarangan gharar.
a. Jelaskan konsep riba dan gharar, dan jelaskan mengapa dilarang
b. Jelaskan mengapa karakater utama di atas menjadi ciri sistem keuangan Islam
?
3) Perbankan Islam
a. Jelaskan

perbedaan

konsep

perbankan

Islam

dengan

perbankan

konvensional!
b. Mengapa pembiayaan murabahah (mark-up) jauh lebih populer dan disukai
dibandingkan pembiayaan mudharabah (profit-loss sharing)? Jelaskan baik
dari sisi pengusaha (demand) maupun dari sisi bank (supply).
4) Pasar Modal Islam
a. Jelaskan perbedaan pasar modal Islam dan pasar modal konvensional
b. Mengapa pasar modal islam dianggap first best instrument of risk sharing
5) Teori Moneter Islam

a. Jelaskan proses penciptaan uang di system ekonomi konvensional dan
jelaskan keburukannya bagi perekonomian
b. Apa solusi Islam dari permasalahan yang ada di system moneter
konvensional!
6) Public Finance
a. Jelaskan posisi Islam tentang budget deficits dan utang pemerintah!
b. Apa saja instrument-instrument yang disediakan Islam untuk membiayai
budget deficits!
c. Jelaskan peranan sukuk sebagai instrumen Islam untuk mobilisasi dana
publik!
7) Zakat dan Wakaf
a. Bagaimana zakat bisa berperan dalam membantu pengentasan kemiskinan
b. Apa keunggulan wakaf sebagai sebuah instrument yang bisa menghadirkan
kesejehteraan di masyarakat?
8) Ekonomi Pembangunan
a. Jelaskan konsep atau model Pembangunan Ekonomi pada negara yang
memiliki 'surplus labor' ditinjau dari perspektif Islam.
b. Unsur apa yang membedakan model Islami pada pertanyaan di atas dengan
model yang konvensional? Jelaskan.
Bagian B. Pilih 2 dari 9 soal berikut (@10%)
1) Jelaskan konsep maqasid syariah dan kaitannya dengan produktifitas dan
larangan menyia-nyiakan sumberdaya!
2) Jelaskan bagaimana posisi pelarangan riba, aqidah, zakat, konsep kepemilikan
dan akhlaq dalam rancang bangun ekonomi Islam
3) Jelaskan perbedaan Riba dan Profit dalam konteks keuangan Islam ?
4) Jelaskan fitur-fitur ekonomi dari Mudharabah, Musyarakah, Ijarah, Salam dan
Murabahah
5) Jelaskan perbedaan Zakat, Infaq, Shodaqoh dan Wakaf
6) Jelaskan perbedaan antara Takaful dan Asuransi

7) Berbeda dengan keuangan konvensional yang mekanismenya diatur dengan
instrumen bunga, konsep sektor keuangan komersil Islam seperti bank dan pasar
modal dilakukan dengan prinsip risk sharing. Jelaskan
8) Instrumen pada sektor keuangan sosial Islam memiliki posisi yang sangat penting
dalam sejarah perkembangan ekonomi Islam. Walaupun demikian saat ini
pengembangan ekonomi sosial Islam masih tertinggal dari ekonomi komersilnya.
Kenapa hal ini bisa terjadi, Jelaskan.
9) Jelaskan bagaimana Ibnu Khaldun menganalisis naik turunnya perekonomian
suatu bangsa? Apa yg membedakan model Ibnu Khaldun dengan model yang ada
dalam ekonomi konvensional.

