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: Tutup Buku/Catatan (Closed Books/Notes)
: - 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 mengapa ekonomi konvensional gagal mencapai tujuan-tujuan normatif
perekonomian? Kaitkan jawaban anda dengan worldview, peranan dan implikasinya
dalam kehidupan! Jelaskan dampak secular worldview terhadap perekonomian
b. Jelaskan Islamic worldview, perannya dalam kehidupan dan implikasinya pada
perekonomian. Jelaskan pula kaitan Islamic worldview dan Islamisasi ilmu.
No. 2 Bobot soal 40%
a. Jelaskan hakikat ilmu dalam Islam! Jelaskan peran akal dalam Islam! Jelaskan pula
rasionalitas dari Islamisasi ilmu ekonomi.
b. Jelaskan metodologi dan sifat dasar ilmu ekonomi Islam! Gunakan contoh untuk
menguatkan argumentasi anda.
No. 3 Bobot soal 40%
a. Jelaskan pendekatan Islam terhadap ekonomi! Jelaskan peran kesejahteraan non
material dan moralitas dalam perekonomian Islam.
b. Jelaskan harmonisasi self-interest dan sacrifice sebagai sumber motivasi oleh pelaku
ekonomi dan dampaknya terhadap alokasi sumber daya dalam perekonomian
Islam.
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No. 4 Bobot soal 40%
a. Jelaskan maqashid al-syari’ah, definisi, komponen dan tingkatan prioritas-nya!
b. Jelaskan peran penting dan dampak maqashid al-syari’ah terhadap alokasi sumber
daya dan struktur perekonomian Islam.
No. 5 Bobot Soal 40%
a. Jelaskan peran dan kedudukan syariah dalam perekonomian! Jelaskan maqashid
‘ammah dari perlindungan harta dalam Islam.
b. Jelaskan secara umum transaksi-transaksi ekonomi yang terlarang dalam Islam.
No. 6 Bobot soal 40%
a. Jelaskan pelarangan riba, definisi, jenis-jenis, dan praktek modern-nya.
b. Jelaskan pelarangan maysir dan gharar!
No. 7 Bobot soal 40%
Peran penting ekonomi Islam dalam ekonomi modern sulit dibantah ketika kita melihat dominannya peran Islam dalam kebangkitan Eropa pada abad pertengahan.
a. Jelaskan bagaimana pemikiran ekonomi Islam berbeda. Jelaskan filosofi dan bentukbentuk pemikiran ekonomi Islam.
b. Jelaskan proses dan fase-fase perkembangan pemikiran ekonomi Islam.

SOAL BAGIAN B (Kerjakan 2 dari 9 Soal yang Tersedia, Bobot Soal @ 10%)
1. Mengapa kita membutuhkan ilmu ekonomi Islam? Jelaskan relevansi dan
signifikansi ilmu ekonomi Islam.
2. Jelaskan visi ilmu ekonomi Islam sebagai ilmu yang bermanfaat!
3. Jelaskan model perilaku ekonomi Qur’ani yang mencoba mengintegrasikan
perilaku berbasis maksimisasi utility sebagai panduan pilihan rasional dan perilaku
berbasis maksimisasi iman sebagai prinsip rasionalitas Muslim.
4. Jelaskan konsep manusia sebagai Khalifah dan ‘Abd, serta implikasi etis-nya
terhadap ilmu ekonomi dan pembuatan keputusan ekonomi.
5. Bagaimanakah cara kita melakukan identifikasi terhadap maqashid al-syari’ah
(mashlahah dan mafsadah) dan jelaskan bagaimana maqashid digunakan dalam
pembentukan hukum baru (ijtihad)?
6. Jelaskan konsep harta dalam fiqh Islam!
7. Jelaskan transaksi gharar dapat diidentifikasi sebagai zero-sum game with uncertain
payoff, serta jelaskan ukuran gharar dalam nonzero-sum game.
8. Jelaskan bai’ al ‘inah dan tawarruq sebagai contoh dari bentuk transaksi yang
menyerupai riba.
9. Jelaskan perbedaan antara keuntungan (profit) dan riba! Jelaskan mengapa dalam
Islam profit diperbolehkan sedangkan riba terlarang.
*** Selamat Bekerja Sendiri & Jangan Lupa Berdo’a ***

Hal 2 dari 2

