ABSTRAK
Problem utama dari penelitian tentang Peta Kajian Ekonomi Syaraih di
PTAIN (studi kasus karya Disertasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, UIN Sunan
Kalijaga Yogjakarta dan UIN Sunan Ampel) mulai tahun 2010 sampai tahun 2015
adalah kurang berimbangnya kuantitas disertasi dengan kualitas hasilnya. Hal ini
terbukti dari masih lambannya perkembangan kajian ekonomi syariah. Dilihat dari
judul dari satu disertasi ke disertasi lain belum tampak adanya perubahan,
sehingga terkesan mengulang-ulang produk lama. Terlebih lagi karena belum
adanya peta kajian ekonomi syariah di PTAIN, sehingga sering ditemukan obyek
yang sama antara satu UIN dengan UIN yang lain. Fenomena ini tidak serta merta
dikategorikan penjiplakan tetapi karena belum adanya peta yang dapat dibaca dan
diakses secara nasional. Oleh karena itu penelitian ini mencoba menjawab
bagaimana peta perkembangan Disertasi kajian ekonomi Syariah di UIN Jakarta,
UIN Yogjakarta dan UIN Surabaya. Data-data yang diperoleh diolah
menggunakan analisis wacana dan analisa dokumen atau analisa isi (conten
analisi)
Kesimoulan akhir dari penelitian ini adalah pertama, peta disertasi secara
kuantitatif menunjukkan bahwa jumlah disertasi yang hasilkan masing-masing
pasca sarjana belum dapat dikatakan meningkat secara simultan. Tetapi
perkembangannya dalam masing-masing periode berbeda. Di UIN Jakarta selam
kurun waktu 2010-2015 menghasilkan 20 karya disertasi bertemakan kajian
ekonomi syariah, di UIN Yogjakarta terdapat 10 Disertasi dan di UIN Surabaya
terdapat 10 karya disetasi ekonomi syariah pada kurun waktu yang sama.
Dari 40 disertasi tersebut terdapat beberapa yang terkait dengan kajian
ekonomi syariah meliputi; pemikiran ekonomi Islam, perbankan syariah, surat
berharga syariah, etika bisnis dan lembaga keuangan mikro syariah. Dalam kajian
kualitas disertasi, maka penelitian ini menemukan bahwa kualitas disertasi yang
dihasilakn masih belum menjawab permasalahan-permasalahan yang sangat
penting dalam kajian ekonomi syariah. Sehingga perlu adanya dorongan dari
berbagai pihak untuk mengadakan kajian atau penelitian disertasi yang lebih fokus
pada kajian ekonomi syariah sehingga memberikan kontribusi yang nyata dalam
pengembangan ekonomi syariah di Indonesia.

