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INSTRUKSI: Ujian ini bersifat closed books and notes. Saudara memiliki 180 menit
untuk menjawab 4 soal di bawah dengan nilai maksimum 100. Setiap soal dengan
jawaban yg sempurna mendapatkan nilai penuh 25. Tulislah dengan rapi jawaban
Saudara, karena tulisan yang susah dibaca akan mengurangi nilai. Kumpulkan
lembar jawaban Saudara beserta lembar soal ini sebelum waktu yang tersedia
habis.
A. SOAL WAJIB UNTUK DIJAWAB:
1. Tasawuf berperan dalam memaknai atau menghakekatkan syariah termasuk ekonomi
syariah atau ekonomi Islam dan menjadikan ajaran agama tidak sekedar dogma, tetapi
menjadi ilmiah dan amaliah.
a. Jelaskan pernyataan di atas secara tepat dan lengkap. [5 poin]
b. Berikan pemaknaan maqashid syariah, tidak sekedar hanya arti harfiah kelima konsep
tapi pemaknaan secara hakekatnya (pemaknaan dengan tasawuf). [6 poin]
c. Gambarkan bagan dan jelaskan scientific method yang juga berlaku untuk agama,
namun melebihi science yang ada dan dikembangkan saat ini, metode ilmiah Islam
menunjukkan agama sebagai the highest dimension of science. [6 poin]
d. Gambarkan bagan dan jelaskan kerangka teoritis Ekonomi Islam sebagai upaya untuk
mencapai kesejahteraan atau kebahagiaan individu dan umat manusia atau masyarakat
secara keseluruhan. [8 poin]
2. Jawablah lima pertanyaan di bawah ini tentang sumber ilmu pengetahuan Islam, sejarah
dan perkembangannya. [masing-masing 5 poin]
a. Apa yang dimaksud dengan Epistemologi Islam?
b. Jelaskan sejarah perkembangan epistemologi ilmu pengetahuan.
c. Jelaskan kegagalan Epistemologi Islam.
d. Jelaskan metodologi ilmu pengetahuan berdasarkan Al Qur’an, buatlah alur bagan dan
jelaskan masing-masing alurnya?
e. Apa yang dimaksud metodologi ilmu pengetahuan islam klasik? Jelaskan dan uraikan
penerapannya dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan
memberikan 3 (tiga) contoh.
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B. SOAL PILIHAN, PILIH DUA DARI TIGA SOAL DI BAWAH INI:
3. Pemikiran ekonomi telah berkembang dari zaman Rasulullah, Masa Khulafaurrasidin,
periode kedua (Al Ghazali, Ibnu Taimiyah, dan Ibnu Khaldun, dan lain-lain), hingga
periode kontemporer masa kini.
a. Jelaskan dan analisa pemikiran ekonomi di zaman Rasulullah, masa Khulafaurrasidin,
periode kedua (Al Ghazali, Ibnu Taimiyah, dan Ibnu Khaldun, dan lain-lain), dan
Periode Kontemporer (masa kini) dengan menggunakan metode Epistemologi Islam.
[8 poin]
b. Jelaskan dan analisa aspek tasawuf dari pemikiran ekonomi telah berkembang di zaman
Rasulullah, masa Khulafaurrasidin, periode kedua (Al Ghazali, Ibnu Taimiyah, dan
Ibnu Khaldun, dan lain-lain), dan periode kontemporer (masa kini). [8 poin]
c. Jelaskan perbedaan pemikiran ekonomi di Zaman Rasulullah, Masa Khulafaurrasidin,
periode kedua (Al Ghazali, Ibnu Taimiyah, dan Ibnu Khaldun, dan lain-lain), dan
periode kontemporer (masa kini). [9 poin]

4. Pilih lima dari tujuh pertanyaan di bawah ini. [masing-masing 5 poin]
a. Jelaskan makna Islam adalah “berserah diri” (total submission) kepada Tuhan.
Mengapa Islam diartikan seperti itu dan bagaimana cara yang benar untuk berserah diri
tersebut.
b. Jelaskan apa, mengapa, dan bagaimana berpikir secara spiritual (spiritual thinking).
c. Jelaskan apa, mengapa, dan bagaimana menjadi ulil albab (orang berakal atau
ilmuwan).
d. Jelaskan makna Islamic worldview secara hakikat. Bandingkan worldview Islam
dengan Secular atau Cartesian-Newtonian worldview.
e. Jelaskan implikasi Islamic worldview terhadap pengembangan ilmu ekonomi dan
bisnis Islam.
f. Jelaskan apa makna pembangunan suatu bangsa atau negara, mengapa perlu dilakukan
pembangunan, dan bagaimana melaksanakan pembangunan yang semestinya (berikan
satu ilustrasi).
g. Kemiskinan merupakan masalah yang perlu dipecahkan dengan pembangunan.
Jelaskan apa maknanya, mengapa perlu diatasi, dan bagaimana cara mengatasinya.
5. Pancasila oleh sebagian kalangan dipertentangkan dengan maqashid syariah. Menurut
kalangan ini, Pancasila adalah buatan manusia yaitu founding fathers Indonesia yang
umumnya sekuler, sedangkan maqashid syariah berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadist
yang berasal dari Tuhan YMK.
a. Setujukan saudara dengan pandangan di atas? Jelaskan argumentasi saudara. [5 poin]
b. Jika Pancasila ingin dimaknai secara maqashid syariah, bagaimana makna sila-per-sila
Pancasila? [6 poin]
c. Menurut saudara, apakah Ekonomi Pancasila yang diutarakan oleh beberapa ekonom
dari UI maupun UGM (Emil Salim, Sri Edi Swasono, Mubyarto, dan lain-lain) apakah
selaras dengan Ekonomi Islam? [6 poin]
d. Secara bebas, utarakan Ekonomi dan Bisnis Islam menurut saudara yang sesuai
dengan syariah dan dimaknai secara hakekat/tasawuf. [8 poin]

--- Selamat Ujian, Semoga Sukses ---
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