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PENGANTAR REDAKSI 

 

Dengan mengucapkan puji syukur kehadhirat Allah SWT, edisi perdana Jurnal 

Share telah berhasil diterbitkan, dan insya Allah akan terus berlanjut hingga 

edisi-edisi mendatang dengan tema-tema menarik lainnya.  

Sesuai dengan namanya, jurnal ini lebih fokus dalam menerbitkan tulisan 

dengan tema-tema yang berkaitan dengan ekonomi dan keuangan Islam. Salah 

satu tujuan dari jurnal ini adalah ingin merespon berbagai isu kekinian tentang 

ekonomi dan keuangan Islam yang sedang trend baik pada tingkat lokal dan 

nasional, maupun tingkat regional dan internasional. Karenanya, artikel yang 

diterbitkan dalam edisi kali ini menampakkan bagaimana perkembangan sistem 

ekonomi dan keuangan Islam pada era kontemporer. Bahkan, isu-isu yang 

diangkat pun sangat bervariasi, sesuai dengan kenyataan masalah yang 

dihadapi oleh institusi keuangan Islam sekarang. Hal ini diharapkan dapat 

menjadi pencerahan bagi seluruh stakeholder ekonomi dan keuangan Islam 

pada semua level.  

Ada enam artikel yang telah diseleksi untuk dimuat dalam edisi perdana ini.  

Artikel pertama menyoroti tentang perkembangan Corporate Social 

Responsibility (CSR) dengan melihat implementasinya pada institusi-institusi 

keuangan Islam terutama perbankan Syariah. Artikel yang ditulis oleh 

Muhammad Yasir Yusuf ini mengkritisi CSR dari perspektif Barat dengan 

menawarkan beberapa solusi yang bisa diterapkan pada institusi-institusi 

keuangan Islam untuk selanjutnya diterapkan dalam kehidupan masyarakat. 

Masih berbicara tentang perbankan Syariah, artikel kedua yang ditulis oleh 

Bismi Khalidin menguji bagaimana pengaruh Undang-Undang Perbankan 

Syariah (UUPS) terhadap pertumbuhan industri perbankan syari’ah nasional 

dengan menggunakan metode analisis Ordinary Least Square (OLS), dengan 

instrumen statistik Chow Test. Sementara itu, artikel ketiga ditulis oleh 

Azharsyah Ibrahim tentang praktik gala dalam kegiatan perekonomian 

masyarakat Aceh yang dikaitkan konsep Rahn dalam sistem ekonomi Islam. 

Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode observasi selama beberapa 

tahun di daerah-daerah yang melakukan praktik Gala di Aceh. Hasil observasi 

juga didukung dengan in-depth interview dengan para pihak yang terlibat juga 

dilakukan serta diperkuat dengan kajian literatur dengan pendekatan kualitatif 

menggunakan content dan comparative analysis. 

Setelah membahas beberapa persoalan ekonomi Islam dalam tataran praktis, 

sajian dalam jurnal ini dilanjutkan oleh tulisan-tulisan pada tataran teoritis. 
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Tulisan dari Hafas Furqani, misalnya, membahas mengenai Islamisasi 

pengetahuan di perguruan tinggi Islam terutama ilmu ekonomi. Tulisan ini 

melihat proses Islamisasi ilmu pengetahuan di dua universitas Islam berbeda, 

yaitu IIUM (International Islamic University of Malaysia) di Malaysia dan 

IAIN Ar-Raniry di Indonesia. Hafas membandingkan sistem pembelajaran dan 

silabus terhadap mata kuliah ekonomi dan keuangan Islam di dua universitas 

dengan menawarkan beberapa rekomendasi dalam menyongsong perubahan 

global dan kemajuan ilmu pengetahuan di masa mendatang. Selanjutnya, 

tulisan dari M. Shabri Abd Majid yang mengkritisi teori pembangunan 

ekonomi dalam konsep Barat. Tulisan ini meninjau dan menguak kelemahan 

teori pertumbuhan ekonomi barat sejak teori itu pertama kali digagaskan. 

Dalam tulisannya, Shabri mengkritik habis sikap para ahli ekonomi barat yang 

sempat mengabaikan peran ilmu pengetahuan sebagai salah satu indikator 

penting dalam pembangunan ekonomi. Di akhir tulisannya, Shabri 

menunjukkan kebenaran kata-kata Allah SWT yang telah dituangkan dalam 

kitab suci al-Qur’an tentang pentingnya peran ilmu pengetahuan dalam 

menjalani kehidupan di dunia fana ini. Kemudian masih dalam tataran teoritis, 

artikel terakhir dalam edisi perdana Jurnal Share ini menyorot tentang prinsip-

prinsip dan kriteria periklanan dalam perspektif Islam. Artikel yang ditulis oleh 

Teuku Meldi Kesuma ini bertujuan untuk membangun satu konsep periklanan 

dari perspektif Islam dan mengetahui prinsip-prinsip serta kriteria yang 

seharusnya ada dalam periklanan Islam. Kajian ini dimaksudkan agar dapat 

membentuk suatu konsep baru sistem periklanan dalam perspektif Islam 

terutama prinsip dan kriterianya.  

Demikianlah beberapa artikel yang dimuat dalam Jurnal Share edisi perdana 

ini. Sebagai manusia biasa, dengan segala kerendahan hati kami tetap 

menantikan saran-saran yang konstruktif dari para pembaca demi menjamin 

mutu terbitan pada edisi-edisi selanjutnya. Akhirnya, dewan redaksi 

mengharapkan agar seluruh sajian dalam jurnal ini bisa bermanfaat bagi 

pembaca semuanya sambil menantikan tulisan-tulisan bermutu lainnya untuk 

dapat diterbitkan dalam edisi-edisi mendatang. 

 

 


