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Peluang Karir 
Kebutuhan terbesar terhadap lulusan program studi S-1 ilmu 
ekonomi Islam datang dari industri keuangan dan 
perbankan syariah, baik di tingkat nasional maupun 
internasional. Kebutuhan lain datang dari asuransi syariah 
(takaful), pasar modal syariah, keuangan mikro syariah, serta 
institusi syariah di sektor riil seperti industri halal dan sektor 
ke-tiga yaitu organisasi pengelola zakat dan wakaf. Lulusan 
program studi S-1 ilmu ekonomi Islam juga dibutuhkan oleh 
sektor publik seperti Kementerian Keuangan, Bank 
Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan dan Kementerian Agama, 
serta di bidang pendidikan dan penelitian sebagai 
akademisi, tenaga pendidik dan peneliti serta sebagai 
konsultan.
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2.  Jalur Ujian Tulis 1 (SBMPTN), seleksi berdasarkan ujian tulis 

serentak bersama perguruan tinggi negeri lainnya yang 

diadakan di seluruh Indonesia. Pendaftaran secara online di 

http://www.sbmptn.ac.id.

3.   Jalur Ujian Tulis II (SIMAK UI), seleksi berdasarkan ujian tulis  

yang diselenggarakan oleh UI. 

      Pendaftaran secara online di  http://penerimaan.ui.ac.id

    Penjelasan lengkap tentang  pendaftaran masuk UI dapat  

diunduh di http://penerimaan.ui.ac.id

  -  Biaya Operasional Pendidikan (BOP) per semester dapat dilihat
     di http://www.ui.ac.id/id/admission/page/biaya-pendidikan
  -  Bantuan Biaya Pendidikan :

ILMU EKONOMI ISLAM

   1.    Program BOP Berkeadilan, bagi mahasiswa Program Studi              
          S-1 Reguler UI yang memiliki kendala �nansial (BOP akan          
         disesuaikan dengan kemampuan �nansial orang tua   
         atau wali).  
   2.    Program beasiswa, bagi mahasiswa yang memenuhi  
   persyaratan, beasiswa di FEUI dan UI (dapat dilihat di     
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Kompetensi Lulusan

Ilmu ekonomi Islam berbasis pada religious worldview and 
vision, yang diderivasikan dari Al-Qur’an dan Hadits. 
Program studi S-1 ilmu ekonomi Islam FEUI akan 
mengembangkan ilmu ekonomi yang berfokus pada 
pemenuhan kebutuhan hidup umat manusia secara 
komprehensif, baik material maupun moral dan spiritual, 
serta menjaga keberlangsungannya. Oleh karenanya, Ilmu 
ekonomi Islam akan berfokus pada “optimisasi” falah 
(kesejahteraan dunia-akhirat) dalam pemenuhan 
“kebutuhan”.

•     Mampu mengikuti perkembangan baru dalam 
      bidang ilmu ekonomi Islam dan ketrampilan dalam 
      bidang keahliannya.

Ilmu ekonomi Islam juga menekankan secara seimbang 
antara kerjasama (cooperation) dan persaingan 
(competition) berlandaskan pada social-interest, yang 
seringkali membutuhkan pengorbanan. Ilmu ekonomi 
Islam bersandar pada sistem bagi hasil (pro�t and loss 
sharing) dan melarang riba (usury), gharar (excessive 
speculation) dan maysir (gambling).  Ilmu ekonomi Islam 
juga banyak mendorong social-welfare contracts, seperti 
zakat (compulsory charity), wakaf (endowment resources), 
hibah, dan qardhul hasan (free-interest loan).
Meski berbasis kepada nilai dan moral agama, ilmu 
ekonomi Islam tetap akan bersifat ilmiah karena nilai dan 
moral agama yang dikandungnya tidak menghalanginya 
untuk secara objektif menentukan hubungan kausal antar 
variabel. Seluruh hipotesis dan teori yang dibangun dalam 
ilmu ekonomi Islam akan selaras dengan inti atau struktur 
logis dari paradigma Islam
Dalam kajiannya, program studi S-1 ilmu ekonomi Islam 
FEUI memilih pendekatan analisis komparatif antara 
perspektif konvensional dan Islam, dengan menggunakan 
pluralisme metodologi, baik moral, �qh, ekonomi, politik 
dan sejarah, dengan fokus utama pada makna dan tujuan 
ilmu ekonomi Islam.

•     Mampu melakukan riset terintegrasi antara ilmu 
      ekonomi konvensional dan ilmu ekonomi Islam.

•     Mampu memahami dan menjelaskan fenomena 
      ekonomi di masyarakat dengan mempergunakan 
      konsep, teori dan instrument ilmu ekonomi islam.

•     Mampu memahami arah perekonomian dan 
      perkembangan ekonomi Islam baik di tingkat 
      nasional, regional, maupun global.

•     Mampu menghasilkan analisis dan karya tulis ilmiah       
      dalam bidang ilmu ekonomi Islam.

Mata Ajar Inti Program Studi
1.       Statistika 1

2.       Ushul Fiqh dan Qawa’id Fiqhiyyah

3.       Tasawuf dalam Ekonomi Islam

4.       Metodologi Ekonomi Islam

5.       Fiqh Riba dan Gharar

6.       Makroekonomi 1

7.       Pengantar Keuangan dan Perbankan Islam

8.       Fiqh Muamalah

9.       Sejarah dan Sistem Ekonomi Indonesia

10.     Mikroekonomi Islam

11.     Perekonomian Indonesia

12.     Sejarah Peradaban dan Pemikiran Ekonomi Islam

13.     Makroekonomi Islam

14.     Ekonometrika Keuangan

15.     Ekonomi Keuangan Islam

16.     Ekonomi Moneter Islam

17.     Keuangan Publik Islam

18.     Ekonomi Pembangunan Islam 

19.     Ekonomi Keuangan Islam Lanjutan 

20.     Sistem Ekonomi Islam

21.     Ekonomi Zakat dan Wakaf

22.     Ekonomi Moneter Islam Lanjutan

23.     Ekonomi Pembangunan Islam Lanjutan

24.     Keuangan Mikro Islam


