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ABSTRAK 

Abdussatar Khalil 19200010023, Tesis CASH WAQF LINKED SUKUK (CWLS) 

PADA PENDANAAN PROYEK PEMBANGUNAN DI ERA JOKOWI. Program 

Studi Interdisiplinary Islamic Studies. Konsentrasi Islam. Pembangunan dan 

Kebijakan Publik Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga 

Yogyakarta. 

Hadirnya kebijakan Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) adalah fenomena baru dalam 

dunia wakaf dan sukuk di Indonesia, kebijakan tersebut lahir pada tahun 2020 untuk  

membantu negara dalam merealisasikan pembangunan infrastruktur  yang memiliki 

gap finansial yang tinggi. Potensi dana wakaf uang yang tinggi di Indonesia dengan 

mayoritas penduduk muslim terbesar di dunia dan menjadi negara paling dermawan 

di dunia, tentu hal tersebut bukan hal yang mustahil untuk mengoptimalkan realisasi 

penghimpunan dana wakaf di Indonesia yang bisa berdampak pada seluruh elemen 

masyarakat.  

Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif kepustakaan (library 

research) dengan sumber data yang didapatkan dari beberapa literature  yang 

relevan dengan kebijakan cash waqf linked sukuk. Selanjutnya, peneliti 

menggunakan metode analisis data berupa analisas deduktif dan historis. Analisis 

data deduktif sangat membantu untuk mengolah data dengan teori yang digunakan 

dalam penilitian ini. Adapun teori yang digunakan adalah teori sistem politik David 

Easton, kemudian pada analisis data historis, peneliti menggunakannya supaya 

memudahkan peneliti melihat gambar besar dari kebijakan cash waqf linked sukuk. 

Pada penelitian ini, peneliti menemukan bahwa target utama Pemerintah dalam 

menjalankan kebijakan cash waqf linked sukuk ini adalah untuk menciptakan 

multiple effect untuk Pemerintah, para Nazhir wakaf dan masyarakat luas dari dana 

wakaf uang yang diinvestikan melalui sukuk negara. Kebijakan cash waqf linked 

sukuk yang dikeluarkan Pemerintah belum bisa dikatakan otoritatif sebagai sebuah 

kebijakan karena regulasi yang mengatur kebijakan tersebut masih belum 

memaksa, dikarenakan pada peraturan tersebut wakif dan Nazhir boleh 

menginvestasikan dana wakaf uang di luar sukuk negara atau di luar proyek yang 

dibangun Pemerintah dengan catatan dana wakaf tersebut harus diasuransikan pada 

asuransi syariah.  

 Kata Kunci : Cash Waqf Linked Sukuk, Infrastruktur, Otoritas  
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Mentri Agama RI dan Mentri 

Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor. 158/1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 22 

Januari 1988. 

A. Konsonan Tunggal 

Huruf 

Arab 

Nama Huruf Latin Keterangan 

 ا

 ب

 ت

 ث

 ج

 ح

 خ

 د

 ذ

 ر

 ز

 س

 ش

 ص

 ض

alif 

bā’ 

tā’ 

ṡā’ 

jīm 

ḥā’ 

khā’ 

dāl 

żāl 

rā’ 

zai 

sīn 

syīn 

ṣād 

ḍād 

tidak 

dilambangkan 

b 

t 

ṡ 

j 

ḥ 

kh 

d 

ż 

r 

z 

s 

sy 

ṣ 

tidak dilambangkan 

be 

te 

es (dengan titik di atas) 

je 

ha (dengan titik di bawah) 

ka dan ha 

de 

zet (dengan titik di atas) 

er 

zet 

es 

es dan ye 

es (dengan titik di bawah) 

de (dengan titik di bawah) 
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 ط

 ظ

 ع 

 غ 

 ف 

 ق

 ك 

 ل

 م

 ن 

 و

 هـ

 ء

 ي

ṭā’ 

ẓȧ’ 

‘ain 

gain 

fā’ 

qāf 

kāf 

lām 

mīm 

nūn 

wāw 

hā’ 

hamzah 

yā’ 

ḍ 

ṭ 

ẓ 

‘ 

g 

f 

q 

k 

l 

m 

n 

w 

h 

` 

Y 

te (dengan titik di bawah) 

zet (dengan titik di bawah) 

koma terbalik di atas 

ge 

ef 

qi 

ka 

el 

em 

en 

w 

ha 

apostrof 

ye 

 

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap 

 مـتعّددة 

 عّدة

ditulis 

ditulis 

muta‘addidah 

‘iddah 

 

C. Tā’ marbūṭah 

Semua tā’ marbūtah ditulis dengan h, baik berada pada akhir kata tunggal 

ataupun berada di tengah penggabungan kata (kata yang diikuti oleh kata 



xiii 

 

sandang “al”). Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah 

terserap dalam bahasa indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya kecuali 

dikehendaki kata aslinya. 

 حكمة

 علّـة

 كرامةاألولياء

ditulis 

ditulis 

ditulis 

ḥikmah 

‘illah 

karāmah al-auliyā’ 

 

D. Vokal Pendek dan Penerapannya 

 

 ـــــــــَـــــــــ 
 ــــــــــِـــــــــ 
ـ ـــــــــــُــــــــ  

Fatḥah 

Kasrah 

Ḍammah 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

A 

i 

u 

 

 فعَل

 ذُكر 

 يَذهب

Fatḥah 

Kasrah 

Ḍammah 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

fa‘ala 

żukira 

yażhabu 

 

E. Vokal Panjang 

 

1. fathah + alif 

 جاهلـيّة 

2. fathah + ya’ mati  

 تَـنسى

3. Kasrah + ya’ mati 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

Ā 

jāhiliyyah 

ā 

tansā 

ī 
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 كريـم 

4. Dammah + wawu mati 

 فروض

ditulis 

ditulis 

ditulis 

karīm 

ū 

furūḍ 

 

F. Vokal Rangkap 

 

1. fathah + ya’ mati 

 بـينكم

2. fathah + wawu mati  

 قول

ditulis 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

Ai 

bainakum 

au 

qaul 

 

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan 

Apostrof 

 

 أأنـتم

عّدتا ُ  

 لئنشكرتـم

ditulis 

ditulis 

ditulis 

a’antum 

u‘iddat 

la’in syakartum 
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H. Kata Sandang Alif + Lam 

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah maka ditulis dengan menggunakan huruf 

awal “al” 

 القرأن

 القياس 

ditulis 

ditulis 

al-Qur’ān 

al-Qiyās 

 

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis sesuai dengan huruf pertama 

Syamsiyyah tersebut 

 الّسماء

 الّشمس 

ditulis 

ditulis 

as-samā’ 

asy-syams 

 

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat 

Ditulis menurut penulisannya 

 ذوىالفروض

 أهل الّسـنّة

ditulis 

ditulis 

żawi al-furūḍ 

ahl as-sunnah 

 

  



xvi 

 

J. Pengecualian 

System transliterasi ini tidak berlaku pada: 

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam 

Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur’an, Hadis, Mazhab, 

Syariat, Lafaz. 

2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh 

penerbit, seperti judul buku al-Hijab. 

3. Namun pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara 

yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri 

Soleh. 

4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko 

Hidayah, Mizan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Lahirnya fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada 11 Mei 2002 tentang 

diperbolehkannya berwakaf dengan uang menjadi tahapan permulaan 

perjalanan wakaf uang di Indonesia yang bisa menjadi alternatif pembangunan 

di Indonesia. MUI mengeluarkan fatwa tersebut dikarenakan terinspirasi oleh 

konsep dari ekonom Bangladesh Ma. Manan yang sukses mengeluarkan 

Bangladesh dari krisis kesejahteraan akibat konsep pengembangan wakaf uang 

yang dikenal dengan Program sosial Investment Bank Limited (SIBL). 1 

Beberapa tahun sebelum fatwa tersebut dikeluarkan, masyarakat Indonesia 

terutama kalangan muslim terdampak secara ekonomi dan sosial akibat krisis 

tahun 1998 yang mengancam kehidupan masyarakat akibat pemutusan harapan 

kerja (PHK) yang berdampak kepada kemiskinan. Hal tersebut juga memantik 

keberadaan dunia filantropi seperti wakaf di Indonesia yang harus menjadi 

aternatif yang bisa di andalkan dalam persoalan tersebut. 

 Dua tahun setelah keluarnya fatwa MUI tentang wakaf uang tersebut, 

Pemerintah mengeluarkan undang undang (UU) No 4 tahun 2004 tentang 

wakaf yang di dalam UU tersebut membolehkan wakaf uang berkembang di 

Indonesia. Adanya UU ini memberikan kesempatan kepada semua masyarakat  

  

 
1  Aam S. Rusydiana dan Abrista Devi, “Analisis Pengelolaan Dana Wakaf Uang di 

Indonesia: Pendekatan Metode Analytic Network Process (Anp)” BWI: Jurnal Wakaf, Vol. 10, No. 

2, 118. 

1 



2 

 

 

agar bisa berwakaf tanpa harus menunggu kaya, sebab sebelumnya 

masyarakat Indonesia terutama kalangan muslim mengartikan berwakaf harus 

berupa tanah saja. 2 Dengan adanya UU wakaf ini memberikan isyarat bahwa 

wakaf memiliki potensi kebermanfaatan ekonomi untuk kesejahteraan 

masyarakat luas.  

Adanya UU ini juga akan mampu mendorong realisasi dari potensi wakaf 

yang sangatlah tinggi, hal ini dapat dilihat pada perkataan ketua Pokja pendirian 

Bank wakaf Zainulbahar Noor yang mengatakan bahwa potensi wakaf uang di 

Indonesia bisa mencapai 100 triliun rupiah yang dirujuk dari studi Islamic 

Development Bank (IDB).3 Hal ini tentu adalah hal yang relevan dikarenakan 

Indonesia sendiri memiliki penduduk yang mayoritas beragama Islam. Pada 

tahun 2019 Badan Wakaf Indonesia (BWI) mencatat dari 267 juta jiwa 

penduduk Indonesia sekitar 87 persen atau sebanyak 230 juta jiwa beragama 

Islam.4  Ilmiah mencatat bahwa jumlah tanah wakaf pada tahun 2016 yang 

tersebar di beberapa daerah di Indonesia memiliki luas total 4.359.443.170,00 

baik yang bersertifikat atau belum bersertifikat. 5  Dukungan potensi angka 

pencapaian dana wakaf di atas dibuktikan oleh Data Charities Aid Foundation 

(CAF) yang memposisikan Indonesia pada posisi tertinggi sebagai negara 

paling dermawan yang menggantikan posisi Myanmar dan 143 negara lainnya, 

 
2  Wina Paul dan Rachmad Faudji, “Cash Waqf Linked Sukuk dalam Optimalkan 

Pengelolaan Wakaf Benda Bergerak (Uang)” JIMEA: Jurnal Ilmiah Management, Ekonomi, 

Akuntansi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bandung. No.2, (Mei-Agustus 2020), 2. 
3  Ahmad Syafiq, “Pemanfaatan Dana Wakaf Tunai untuk Pembiayaan Pembangunan 

Infrastruktur” ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf. No. 1 (Juni 2017), 27. 
4 Dunyati Ilmiah, “Optimalisasi Asset Wakaf melalui Sukuk Wakaf di Indonesia” JESI: 

Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia. No. 2 (Desember 2019), 140. 
5 Ibid.,139. 
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hal tersebut dipublikasikan pada Oktober tahun 2018 dengan persentase 46 

persen untuk kegiatan membantu orang lain, 78 persen untuk berdonasi, dan 53 

persen untuk kegiatan sukarelawan/volunteer.6 Pada tahun 2021 ini, Caf World 

Giving Index (CWGI) kembali menobatkan Indonesia sebagai negara paling 

dermawan di dunia. 

 Posisi ini tentu memberikan keuntungan bagi negara karena memiliki 

masyarakat sipil yang proaktif dalam praktik berdonasi yang memperbantukan 

masalah masalah sosial, ekonomi, budaya dan politik yang membutuhkan  

pendanaan. Dalam hal sosialnya misalnya semakin banyaknya lembaga 

filantropi yang terus lahir di Indonesia maka akan memperkuat sendi sendi 

kemanusiaan dan mampu menekan angka kesenjangan sosial. Beberapa 

lembaga filantropi yang terkenal di Indonesia yang memobilisasi sosial melalui 

dana wakaf diantaranya Tabung Wakaf Indonesia (TWI) milik Dompet Dhuafa 

dan wakaf salman ITB yang memiliki penghimpunan dana wakaf yang tinggi. 

Potensi dan realisasi dana wakaf di Indonesia ini merupakan instrument dan 

peluang bagi negara untuk mengikutsertakan peran wakaf dalam pembangunan 

negara salah satunya sebagai sumber untuk pembiayaan beberapa proyek 

infrastruktur milik Pemerintah melalui asas konsesi seperti yang diterapkan 

dibeberapa negara. Hal ini terbukti dengan sikap Kementerian Keuangan 

bersama Kementerian Agama dan Badan Wakaf Indonesia (BWI) pada 18 

November 2020 yang meluncurkan sukuk seri SWR001 dan pada tahun 2021 

 
6 Fitri Haryanti Harsono, “Indonesia Melesat jadi Negara Paling Dermawan di Dunia” 

dalam https://www.liputan6.com/health/read/3987796/indonesia-melesat-jadi-negara-paling-

dermawan-di-dunia, diakses pada tanggal 6 Desember 2020. 

https://www.liputan6.com/health/read/3987796/indonesia-melesat-jadi-negara-paling-dermawan-di-dunia
https://www.liputan6.com/health/read/3987796/indonesia-melesat-jadi-negara-paling-dermawan-di-dunia
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kembali di luncurkan sukuk SWR 002 dengan jenis akad Wakalah dengan masa 

tenor dua tahun untuk membiayai beberapa proyek yang masuk dalam 

Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dengan imbal hasil yang lebih 

besar. Partisipasi publik terutama kalangan milenial cukup besar, dari dua 

program yang diluncurkan tersebut, negara mendapatkan suntikan dana sebesar 

Rp. 39.053.000.000 (Tiga puluh sembilan miliar lima puluh tiga juta rupiah) 

yang didapatkan dalam kurun waktu yang singkat untuk pendanaan 

pembangunan. 

Sikap Pemerintah mengikutsertakan dana wakaf untuk mendukung 

pendanaan pembangunan proyek infastruktur sudah sangat tepat dikarenakan 

produktivitas dana wakaf harus dijalankan sesuai dengan alasan lahirnya UU 

Wakaf tersebut. Kebutuhan dana untuk pembangunan negara memang 

membutuhkan pendanaan yang sangat tinggi. Pada tahun 2016 saja terdapat 

kebutuhan dana pembangunan infrastruktur yang mengalami kekurangan 

sebesar 263.5 triliun.7 Tingginya kebutuhan dana infrastruktur ini dikarenakan 

pembangunan infrastruktur menjadi konsentrasi Pemerintah Jokowi baik 

periode I dan periode ke II, 8  hal ini dapat kita lihat pada anggaran total 

pengeluaran biaya infrastruktur yang akan di alokasikan dari tahun 2020 2024 

 
7 Fadhullah Mudzakkir dan Tarmidzi, “Wakaf Uang untuk Infrastruktur dalam Persfektif 

Hukum Islam” JHI: Jurnal Hukum Islam. No. 2 (Desember 2018), 238. 
8  Kementerian Sekertariat Negara Republik Indonesia, “Presiden Jokowi Ungkap 

Pentingnya Pembangunan Infrastruktur bagi Indonesia” dalam 

https://www.setneg.go.id/baca/index/presiden_jokowi_ungkap_pentingnya_pembangunan_infrastr

uktur_bagi_indonesia, diakses pada tanggal 16 Desember 2020. 

https://www.setneg.go.id/baca/index/presiden_jokowi_ungkap_pentingnya_pembangunan_infrastruktur_bagi_indonesia
https://www.setneg.go.id/baca/index/presiden_jokowi_ungkap_pentingnya_pembangunan_infrastruktur_bagi_indonesia
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yang mencapai 6.421 triliun atau rata rata 6.08 persen dari produk domestik 

bruto (PDB).9 

Anggaran besar untuk kebutuhan pembiayaan tersebut tentu tidak mampu 

di dukung oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) saja maka 

Pemerintah harus melakukan berbagai langkah dan terobosan untuk mampu 

mendapatkan pendanaan yang cukup. Satu dari sekian langkah yang dilakukan 

Pemerintah melalui Badan Wakaf Indonesia yang terkoordinasi dengan 

Kementerian Agama dan Kementerian Keuangan adalah dengan membuat 

program Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS). Program ini merupakan satu 

terobosan yang menarik yang memadukan unsur dana wakaf yang diinvetasikan 

sebagai pendanaan proyek infrastruktur oleh Pemerintah. Pendanaan 

infrastruktur dari investasi wakaf ini di nilai efektif karena mampu memberikan 

keuntungan multiple effect dimana para pelaku wakaf akan mendapatkan dana 

wakaf secara utuh kembali dan imbal hasil dari investasi proyek yang digarap 

Pemerintah dalam bentuk kegiatan sosial yang disepakati di samping itu juga 

negara akan diuntungkan dalam hal pendanaan pembiayaan infrastruktur yang 

didapatkan dari dana wakaf.10  

Penempatan dana wakaf dalam investasi berbasis sukuk negara pada 

program CWLS tersebut sangat aman atau bersyariah sesuai dengan fatwa dari 

MUI yang dikeluarkan untuk keamanan syariah program CWLS. Program 

 
9 Kementrain PPN/Bappenas, “Rancangan Teknokratik” Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Nasional 2020-2024, 125.  
10Harry Kanha, “Simbiosis Mutualisme Integrasi Wakaf dan Sukuk dalam Meningkatkan 

Investasi Pada Pasar Modal Syariah dan Mengurangi Kemiskinan” Al-Awqaf: Jurnal Waqf dan 

Ekonomi Islam. No. 1 (Juni 2018), 87. 
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tersebut sangatlah sejalan dengan isi UU 41 tahun 2004 pasal tentang penjelasan 

pasal 43 ayat 2 yang berbunyi “pengelolaan dan pengembangan harta benda 

wakaf dilakukan secara produktif antara lain dengan cara pengumpulan, 

investasi, penanaman modal, produksi, kemitraan, perdagangan, agrobisnis, 

pertambangan, perindustrian, pengembangan teknologi, pembangunan 

gedung, apartemen, rumah susun, pasar swalayan, pertokoan, perkantoran, 

sarana pendidikan ataupun sarana kesehatan dan usaha usaha yang tidak 

bertentangan dengan syariah”11 undang undang ini dengan jelas memberikan 

penekanan akan pentingnya memproduktifkan wakaf uang, sehingga bisa 

dikatakan sejalan dengan tawaran Pemerintah melaui program CWLS seri 

SWR001 dan SWR002 yang memberikan imbal hasil pada kerjasama 

pembangunan infrastrukur. 

Sebagai gambaran, bentuk dari imbal hasil sukuk SWR001 Pemerintah akan 

membangun proyek dari beberapa lembaga filantropi yang sudah 

dikerjasamakan seperti lembaga amil, zakat, infaq, shodaqoh Nahdatul Ulama 

(LAZISNU). Lembaga amil, zakat, infaq, shodaqah Muhammadiyah 

(LAZISMU) yang mencakup program kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. 

Selain LAZISNU dan LAZISMU lembaga filantropi seperti Yayasan Bangun 

Sejahtera Mitra Umat (BSM Umat), Baitul Maal Muamalat, Wakaf Salman 

 
11 Undang undang Wakaf No 41 Tahun 2004. 
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ITB, Yayasan Hasanah Titik, dan Dompet Dhuafa juga masuk dalam daftar 

pembiayaan proyek sosial dari imbal hasil sukuk SWR001. 12 

Sedangkan dalam hal pembagian imbalan kupon dalam sukuk SWR001 

Pemerintah akan memberikan pada setiap bulan di tanggal 10 dengan penetapan 

sebesar 5,50% kepada pihak yang tercatat namanya pada penatausahaan Bank 

Indonesia.13 Hal ini tentu menjadi menarik karena seperti yang tertuang dalam 

UU wakaf pada pasal 22 bahwa harta wakaf dapat digunakan untuk 

peningakatan kemajuan umat dan kesejahteraan ekonomi umat. Relevansi 

pembangunan infrastruktur dari dana wakaf memberikan makna fikih yakni al-

mashlahah al-ammah muqaddamah ala al-maslahah al-khashshah yang 

diartikan bahwa kemaslahatan untuk hal yang bersifat umum/global harus di 

utamakan dari pada kepentingan yang bersifat perorangan atau khusus.14 

Relevansi keagamaan dan kebangsaan pada karakter wakaf dan 

pembangunan infrastruktur memberikan potensi yang sangat besar untuk 

dikolaborasikan oleh para pelaku wakaf dan Pemerintah. Model pembangunan 

negara yang melibatkan dana wakaf ini telah dijalankan juga oleh negara 

tetangga seperti Malaysia dengan melibatkan Yayasan Khasanah dalam hal 

optimalisasi sukuk negara.15 

 
12  Pemerintah Republik Indonesia, “Perubahan Atas Memorandum Informasi Sukuk 

Wakaq Seri SWR001.,”, 23. 
13 Ibid.,14. 
14 Fadhullah Mudzakkir dan Tarmidzi, “Wakaf…”, 243.  
15 Siti Nur Sathirah Fasha dkk. “The Development of Waqf Via Sukuk Financing: The Case 

of Khazanah, Sri Sukuk”. International Journal of Business, Economics and Law. Vol. 15, Th, 2018 

(April 2018), 146. 
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Sukuk negara memang menjadi primadona alternatif pembiayaan 

infrastruktur sesuai dengan peran dari sukuk tersebut yakni sebagai alternatif 

pembiayaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Pada tahun 2017 

negara berhasil mengalokasikan dana dari sukuk negara (SBSN) untuk beberapa 

proyek infrastruktur seperti jalur kereta api, jalan flyover, pengelolaan drainase 

hingga pembangunan kantor pelayanan publik seperti kantor urusan agama dan 

asrama haji.16 

Pada program CWLS menariknya adalah skema yang ditawarkan dalam 

program CWLS bahwa pewakaf personal bisa menerima uangnya kembali 

100% selama tenor yang telah disepakati dan hasil dari investi wakaf tersebut 

atau imbal hasil wakaf tersebut digunakan untuk pembangunan proyek sosial 

yang telah digarap bersama para mitra dari lembaga filantropi yang telah 

ditunjuk, seperti yang sudah dijelaskan di atas.  

Fenomena di atas memperlihatkan civil society dan negara secara 

kelembagaan melalui lembaga filantropi bergandengan tangan dalam hal 

membangun negara melalui wakaf. Hal ini membuktikan bahwa dalam negara 

demokrasi tidak selamanya civil society bertentangan atau melawan negara, 

justru sebaliknya bagaimana negara bisa bermitra dengan civil society untuk 

kemajuan masyarakat.17 Lebih dalam lagi, penelitian menemukan bahwa negara 

melalui program CWLS bisa menjadi alternetif pembiayaan pembangunan 

 
16  Kementerian Keuangan, “Investasi Syariah Melalui Surat Berharga Syariah Negara 

(Sukuk Negara). Jakarta, November , 2017. 
17 Emizal Amri dkk, “Pola Hubungan Negara dan Civil Society”, Jurnal Kajian Politik dan 

Masalah Pembangunan, Vol. 12, No. 2, 2016.   
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negera ketimbang harus melakukan pinjaman utang di negara lain yang bisa 

mengganggu stabilitas politik Indonesia.  

Formulasi adanya CWLS adalah momentum yang baik saat ini, karena 

perjalanan dunia wakaf di Indonesia terus mencari bentuk yang tepat untuk 

menghasilkan multiplier effect bagi Pemerintah, pengelola wakaf/Nazhir hingga 

masyarakat luas. Keberpihakan Pemerintah dalam mendorong wakaf uang yang 

lebih inklusif dibuktikan oleh sikap Presiden Joko Widodo yang meluncurkan 

Gerakan Nasional Wakaf Uang (GNWU) pada 25 Januari 2021 yang telah 

menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat luas. 

Namun melihat hasil penghimpunan program cash waqf linked sukuk dari 

program SWR001 dan SWR002 yang diluncurkan dengan jumlah 

penghimpunan sebesar Rp. 39.053.000.000 (Tiga puluh sembilan miliar lima 

puluh tiga juta rupiah) masih rendah dibandingkan dengan potensi wakaf uang 

yang sangat besar di Indonesia. Padahal program tersebut bisa menjadi solusi 

alternatif pendanaan pembangunan infrastruktur di Indonesia. Beberapa 

kalangan juga menentang adanya program cash waqf linked sukuk dari beberapa 

aktor publik yang menimbulkan pro dan kontra tentang wakaf uang yang 

diinvestikan dalam program sukuk negara untuk pembangunan infasrtruktur 

yang menimbulkan gejolak di media massa dan di tengah masyarakat umum. 

Tentu hal tersebut adalah bentuk dari tidak banyaknya dukungan publik pada 

program tersebut. Hal tersebut tentu secara lahiriah adalah hal yang wajar dalam 

sebuah kebijakan terkait adanya dukungan atau minimnya dukungan dari 

sebuah kebijakan. Melihat hal di atas, peneliti merasa terpacu untuk meneliti 
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tentang target utama yang ingin dihadirkan pada sisi nilai manfaat yang 

diharapkan pada progarm cash waqf linked sukuk dan sejauh mana cash waqf 

linked sukuk otoritatif sebagai sebuah kebijakan.  

Melihat penomena di atas, peneliti akan mengkaji hal tersebut 

menggunakan teori sistem politik David Easton yang dimana sistem politik itu 

berjalan dikarenakan masukan (input) dari berbagai jenis dan kalangan. 

Berbagai masukan/input tersebut akan diproses oleh sistem tersebut yang akan 

menghasilakan hasil/kebijakan, sedangkan kebijakan tersebut akan 

menimbulkan konsekuensi, baik untuk sistem itu sendiri maupun terhadap 

lingkungan dimana sistem itu berada. Tetapi seyogyanya suatu kebijakan yang 

dibuat oleh sistem politik oleh Pemerintah memiliki kecendrungan sarat 

kepentingan politik baik kepentingan bersama (negara) atau kepentingan 

personal.  

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penelitan ini berupaya untuk 

menjawab beberapa pertanyaan berikut:  

1. Apakah target utama dari nilai yang diharapkan Pemerintah melalui 

program cash waqf linked sukuk ? 

2. Sejauh mana cash waqf linked sukuk otoritatif sebagai sebuah kebijakan? 

C. Tujuan dan Kegunaan penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka secara garis besar penelitian ini 

mempunyai tujuan yang ingin dicapai sesuai dengan rumusan masalah yang 

ada, yaitu: 
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1. Penulis ingin mengetahui target utama dari nilai manfaat yang diharapkan 

Pemerintah melalui program cash waqf linked sukuk. 

2. Penulis ingin mengetahui sejauh mana cash waqf linked sukuk otoritatif 

sebagai sebuah kebijakan 

Adapun hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat 

kepada semua pembaca, sehingga dapat digunakan sebagai salah satu bahan 

bacaan mengenai kebijakan cash waqf linked sukuk sebagai alternatif 

pendaanaan proyek pembangunan negara. 

1. Aspek Teoritis,penelitian ini diharapkan menjadi salah satu referensi tentang 

program cash waqf linked sukuk, lebih khususnya tentang kebijakan cash 

waqf linked sukuk sebagai pendanaan proyek pembangunan. Hasil dari 

penelitian ini merupakan sumbangsih pemikiran dalam pelaksanaan 

pembangunan negara melalui skema wakaf uang dan sukuk. 

2. Secara praktis,penelitianini dapat menjadi informasi dan menumbuhkan 

motivasi para peneliti-peneliti lainnya dalam melakukan penelitian-

penelitian tentang kekuatan dana wakaf uang. Selain itu dalam implementasi 

cash waqf linked sukuk, penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam 

aspek sistem kebijakan cash waqf linked sukuk agar dalam pelaksanaannya 

selaras dengan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. 

D. Kajian Pustaka  

Dari tinjauan yang telah peneliti lakukan terhadap beberapa hasil 

penelitian terdahulu dalam bentuk karya ilmiah yang relevan dengan 

permasalahan yang akan diangkat, peneliti menemukan beberapa penelitian 
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mengenai program cash waqf linked sukuk diantaranya, Wina Paul 18  dan 

Dunyati Ilmiah.19 

Pada penelitian yang dilakukan oleh Wina Paul, ia menawarkan wakaf 

uang sebagai sumber pembiayaan negara dan sebagai instrument investasi yang 

aman. Wina dan Faudji menawarkan konsep wakaf uang yang diinvetasikan 

dalam sukuk karena dinilai aman dari risiko gagal bayar. Sedangkan Dunyati 

Ilmiah, ia menawarkan konsep optimalisasi asset wakaf tanah dengan cara 

Badan Wakaf Indonesia (BWI) menawarkan dan menyewakan tanah wakaf 

kepada pengembang (Developer) yang dimana nantinya pengembang 

memproduktifkan tanah tersebut. Selanjutnya pengembang bersinergi dengan 

Special Purpose Vehicle (SPV) untuk mengeluarkan sukuk wakaf dan tanah 

wakaf menjadi jaminan asset. Setelah keluarnya sukuk wakaf, maka 

diperjualkan kepada publik (masyarakat) untuk berinvestasi, kemudian setelah 

pembangunan selesai oleh pengembang, maka proses penyelesaian masa sewa 

dilakukan kepada BWI dengan cara memberikan bangunannya yang telah 

selesai dibangun, singkat kata pembayaran sewa kepada BWI dalam bentuk 

bangunan yang sudah jadi secara utuh setelah proyek bangunan selesai 

dibangun bukan pembayaran sewa yang dibayar tiap bulan. 

Penelitian yang lain juga relevan dengan Nurlalili Adkhi Rizfa Faiza 

yang menujukkan bahwa konsep CWLS efektif dilakukan untuk membantu 

defisit APBN untuk pembangunan infastruktur pasca bencana. Pembangunan 

 
18 Wina Paul dan Rachmad Faudji, “Cash Waqf…”, 2. 
19 Dunyati Ilmiah, “Optimalisasi Asset…”, 140. 
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infarstruktur pasca bencana bisa dilakukan dengan dana wakaf uang yang 

diinvestasikan melalui sukuk dan hasil kupon atau imbal hasil program CWLS 

akan digunakan untuk membantu masyarakat duafa. 20 Hasil penelitian yang 

dilakukan  Magfhira Maulidia Putri dkk, bahwa Pemerintah belum mampu 

mengelola progarm CWLS yang berdampak kepada manfaat progarm CWLS 

yang belum di rasakan oleh masyarakat yang dikarenakan permasalahan pada  

Nazhir. Di samping itu program CWLS ini belum berjalan maksimal 

dikarenakan kurangnya sosialisasi, edukasi, literasi pada masyarakat, 

minimnya profesionalitas dan trasparansi dari BWI dan para Nazdzir. 21 

Sedangkan pada penelitian Riska dan Andre yang menujukkan bahwa 

program CWLS sangat cocok dijalankan di Indonesia karena mengingat 

kebermanfaatanya yang luas dan positif untuk pengembangan ekonomi yang 

berkelanjutan.22  Pada penelitian yang lain, seperti penilaian Eka Nur Baiti 

yang menujukkan bahwa program CWLS bisa berperan dalam progarm 

Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dengan cara dana CWLS sebagai sumber 

pembiayaan baru untuk pembangunan nasional yang tertunda akibat 

pengalihan alokasi APBN karena pandemi Covid 19. Pengembalian (return) 

 
20 Nurlaili Adkhi Rizfa Faiza, “Cash Waqf Linked Sukuk Sebagai Pembiayaan Pemulihan 

Bencana Alam di Indonesia”Tesis:  Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019, 90. 
21 Maghfira Maulidia Putri dkk, “Strategi Implementasi Pengelolaan Cssh Waqf Linked 

Sukuk  Dalam Mendukung pembangunan Ekonomi Umat: Pendekatan Analytic Network 

Process”Al-Infaq: Jurnal Ekonomi islam, No. 2.  Thn. 2020, 223. 
22 Riska Delta Rahayu dan Moh. Andre Agustianto, “Analisis Implementasi Cash Waqf 

Linked Sukuk (CWLS) Persepektif Prinsip Syariah”Mazawa: Management of Zakah and Waqf 

Journal , No, 2 (2020), 158. 
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dari program CWLS tersebut bisa digunakan untuk membantu masyarakat 

yang membutuhkan bantuan terlebih pada sektor ekonomi akibat pandemi.23 

Pada penelitian yang lain dari Muh Idhiel Fitriawan Rahman dkk 

dijelaskan bahwasanya CWLS bisa menjadi instrumen pembiayaan pemulihan 

dampak ekonomi Covid 19 dengan cara memanfaatkan imbal jasa dari program 

CWLS dengan model revolving fund atau yang biasa disebut dengan nama qard 

al-hasan dengan cara memberikan pinjaman modal kepada pelaku UMKM. 

Model lainnya juga menggunakan model in-kind yaitu pemberian dana untuk 

pembelian bantuan alat produksi yang sesuai dengan kebutuhan penerima 

manfaat yang bisa menunjang ekonomi akibat pendemi, sedangkan model yang 

terakhir yakni dengan menggunakan model Mudharabah dengan cara 

pemeberian modal usaha kepada pelaku usaha dan wajib mengembalikan 

modal yang diberikan dengan perhitungan bagi hasil jika memperoleh 

keuntungan.24 

Dari penelitian yang telah dilakukan oleh para penulis sebelumnya, 

kajian mengenai CWLS lebih banyak membahas pada nilai kebermanfaatan 

ekonomi dan sosial. Maka pada penelitian ini, tesis ini memiliki kajian 

tersendiri, yaitu bagaimana aspek otoritas CWLS sebagai sebuah kebijakan dan 

sejauah mana otoritas CWLS sebagai sebuah kebijakan. 

 

 
23  Eka Nur Baiti, “Cash Waqf Linked Sukuk sebagai instruemen Pemulihan Ekonomi 

Nasional Akibat pandemi Covid 19” HES: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Vol. 4, No. 1 (2021), 

66. 
24 Muh Idhiel Fitriawan Rahman dkk, “Analisis Model Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) 

sebagai instrumen Pembiayaan Pemulihan Dampak pandemi Covid 19”Jurnal Bimas Islam, Vol. 14, 

No. 1 (2021), 92. 
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E. Kerangka Teori 

1. Biografi David Easton 

Penelitian ini akan mengkaji tentang sistem politik David Easton 

dalam pelaksanaan program cash waqf linked sukuk dan pendanaan proyek 

pembangunan infrastruktur. Tidak lengkap rasanya jika tidak mengetahui 

kehidupan David Easton. David Easton merupakan ilmuwan politik 

Amerika, ia lahir di Toronto, Ontorio, Kanada pada 24 Juni 1917. Semasa 

hidupnya Easton pernah menjabat sebagai profesor ilmu politik di 

University of Chicago Amerika. Easton banyak dikenal publik karena 

penerpaan teori sistem politik pada studi politik, dia memberikan definisi 

politik yang paling sering dirujuk dalam disiplin ilmu tersebut sebagai 

alokasi nilai yang otoritatif bagi masyarakat. Dia melahirkan sistem politik 

untuk analisis kebijakan pada proses pembuatan kebijakan yang mencakup 

input, konversi, output, umpan balik dan lingkungan. Sejak tahun 1950 

konsep sistem yang di kenalkan menjadi konsep teoritits yang terpenting 

yang digunakan oleh para ilmuwan politik Amerika serikat.25 

Selama hidupnya Easton juga pernah menjadi Presiden American 

Political Science Association pada tahun 1968-1969, juga sebagai Presiden 

International Committee on sosial Science Dokumentation pada 1969-1971 

dan Wakil Presiden American Academy of Arts and Sciences. Di samping 

itu, Easton juga aktif sebagai anggota dewan ilmu perilaku aktif dari 

 
25  Wikipedia, “Biografi David Easton” dalam 

https://translate.google.com/translate?u=https://en.wikipedia.org/wiki/David_Easton&hl=id&sl=en

&tl=id&client=s&prev=search, diakses pada 29 Juli 2021. 

https://translate.google.com/translate?u=https:/en.wikipedia.org/wiki/David_Easton&hl=id&sl=en&tl=id&client=srp&prev=search,
https://translate.google.com/translate?u=https:/en.wikipedia.org/wiki/David_Easton&hl=id&sl=en&tl=id&client=srp&prev=search,
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American Academy of Arts and Sciences pada 1975-1984. Easton aktif 

sebagai ketua Akademi cendekiawan independent pada tahun 1979-198, 

kemudian anggota komite pendidikan tinggi royal society of Canada 1978-

1980, dan juga sebagai ketua komite pertukaran informasi ilmiah asosiasi 

ilmu politik Amerika serikat pada tahun 1972. 26 

Beberapa karier di atas membuat Easton dikenal sebagai seorang 

ilmuwan yang aktif di dunia pendidikan. Easton semakin dikenal juga oleh 

publik dari beberapa karya ilmiahnya diantaranya, jurnal politik yang 

berjudul “The decline of modern political theory” pada tahun 1951, “The 

political system. An inquiry into the state of political science” pada tahun 

1953, “An approach to the analysis of political system, in world politics 9” 

pada tahun 1957, “An approach to the analysis of political system, in world 

politics 9” pada tahun 1965, “ A sistems analysis of political life, New York: 

Wiley” pada tahun 1965, “Varieties of political theory, (Ed.), Englewood 

Cliff” pada tahun 1966, “Children in the political system - origins of 

political legitimacy, (with Jack Dennis), McGraw-Hill” pada tahun 1969, 

“The analysis of political structure, New York: Routledge” pada tahun 1990, 

“Divided knowledge: Across disciplines, across cultures, (Ed. with C. 

Schelling)” pada tahun 1991, “The development of political science: A 

comparative survey, (Ed. with J. Gunnell, and L. Graziano), New York: 

Routledge” pada tahun 1991, “Regime and discipline: democracy and the 

development of political science, (Ed. with J. Gunnell and M. Stein)” pada 

 
26 Ibid. 
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tahun 1995. Dari beberapa karya di atas tentu membuat Easton semakin 

dikenal publik secara luas. Tepat pada 19 Juli 2014 di umurnya yang ke 97 

tahun, Easton menghembuskan nafas terakhir. 

2. Teori Sistem Politik 

Dari karya tentang sistem politiknya, Easton pernah mengatakan 

bahwa suatu produk kebijakan yang di hasilkan adalah gabungan dari input 

yang berupa tuntutan (demands) dan dukungan (support) yang di olah 

secara sistematik oleh sistem politik yang berupa tindakan atau keputusan.27 

Dalam tataran sistem politik ada tiga hal yang harus diperhatikan dalam 

sebuah sistem politik diantaranya adalah pertama, sistem itu di tandai 

dengan adanya saling keterhubungan dan ketergantungan antara yang satu 

dengan yang lainnya dalam suatu sistem. Kedua, sistem haruslah berimbang 

(netral) tidak di pengaruhi oleh ideologi dan ketiga adalah sebuah sistem 

harus mengacu pada co-varience dan ketergantungan antarunit yang 

membangun sistem.28 

Sistem politik bagi Easton adalah sistem interaksi antara masyarakat 

yang dibuat alokasi yang mengikat atau otoritatif untuk di implementasikan. 

Keputusan tersebut bersifat otoritatif dikarenakan keputusan tersebut 

mengikat seluruh masyarakat yang harus dijalankan dengan mengarahkan 

segala kekuatan yang ada, jika perlu dengan tindakan kekerasan maka hal 

tersebut juga akan dijalankan. 29 Inilah yang membuat perbedaan antara 

 
27 Toni Andrianus Pito dkk, Mengenal Teori-Teori Politik Dari Sistem Politik Sampai 

Korupsi. Bandung: Nuansa Cendkia, 2019, 1. 
28 Toto Pribadi & Ali Muhyidin, Pendekatan Dalam Analisis Sistem Politik. Modul 1, 1. 
29 Jurg Martin Gabriel dan Emiritus, “David Easton’s ‘Authoritative Value Allocation’  



18 

 

 

interaksi politik dan interaksi sosial lainnya yaitu orientasi pada alokasi nilai 

yang otoritatif untuk suatu masyarakat. 

Easton juga menjelaskan bahwa tindakan otoritataif memuat 

beberapa hal, seperti tindakan yang bersifat politis, para politis dan terkait 

dengan sub sistem sosial. Maka tindakan otoritatif adalah tindakan yang 

berkaitan dengan seluruh kebijakan. Otoritas juga dicirikan oleh adanya 

keharusan menjalankan suatu kebijakan yang telah di putuskan. Pada 

hakikatnya otoritas publik atau masyarakat terkait erat dengan sebuah 

kedaulatan dimana kebijakan atau keputusan yang mengikat masyarakat dan 

dapat ditegakkan terutama pada nilai nilai yang dianggap penting atau yang 

paling dipertaruhkan. Sehingga keputusan otoritatif dikaitkan dengan 

keputusan akhir atas nilai nilai tertinggi yang dapat dialokasikan dan jika 

perlu menggunakan sarana utama yang tersedia.  

Teori sistem politik David Easton berpangkal pada proses input 

berupa tuntutan dan dukungan yang akan menghasilkan sistem politik 

dengan output berupa kebijakan/keputusan yang akan memiliki umpan balik 

berupa konsekuensi dari kebijakan tersebut apakah mendaptkan tuntutan 

atau dukungan dari publik.30 Untuk melihat teori sistem politik Easton akan 

dijelaskan dalam gambar di bawah ini: 

 

 

 
Activating the Definition’s Potential” Zurich, Swiis Federal Institute of Tehcnology, 4. 

30 Toni Andrianus Pito dkk, Mengenal Teori-Teori Politik …, 41. 
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Gambar 1 Model skema sistem politik David Easton 

Pada tahapan tuntutan di gambar di atas, terdapat hal hal yang harus 

diperhatikan diantaranya adalah, pertama, tuntutan tersebut timbul karena dua 

hal yakni pengalaman dari lingkungan di sekitar sistem itu dan di dalam sistem 

tersebut. Dalam lingkungan akan banyak dijumpai sistem mengenai ekonomi, 

kebudayaan (culture), ekologi, kepribadian, struktur sosial dan demografi. 

Jenis tuntutan yang penting biasanya berasal dari suatu kejadian dalam sistem 

politik. Sementara untuk tuntutan, bahwasanya tuntutan itu menjadi isu politik, 

apabila menjadi perbincangan publik dengan cukup intens, tetapi pada tahap 

pengajuan pembuatan keputusan (policy maker) haruslah di support oleh 

golongan orang yang berpengaruh. 

Dalam sistem politik peran lingkungan tidak bisa di sepelekan karena 

memberikan energi yang mampu memberikan reaksi bekerjanya sistem politik. 

Politik bagi Easton adalah perjuangan personal atau kelompok untuk 

menguasai nilai-nilai sosial. Easton juga menjelaskan mengenai ciri-ciri sistem 

politik yang terbagi kebeberapa bagian dan unit lainnya lagi, diantaranya:31 

 
31 Toto Pribadi & Ali Muhyidin, Pendekatan…, 1.4. 
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1. Ciri identifikasi, hal ini sangat penting dimiliki untuk dapat 

mengindentifikasi unit unit lainnya, seperti: 

a) Unit unit sistem politik, adalah unit unit yang membentuk suatu sistem 

politik yang berbentuk tindakan politik. Dari tindakan tersebutlah kita 

bisa melihat siapa yang membentuk peranan politik dan kelompok 

kelompok politik. 

b) Batasan, dalam kaitan ini sistem politik haruslah memiliki batasan, 

sistem politik diartikan sebagai semua tindakan yang berkaitan dengan 

pembuatan keputusan yang mengikat masyarakat dan setiap praktik 

sosial yang tidak mengandung ciri tersebut tidak termasuk kedalam 

sistem politik. Dalam kaitan tersebut maka akan di pandang sebagai 

variabel eksternal di dalam lingkungan sistem.  

2. Input dan output, dalam suatu sistem politik terdapat konsekuensi bagi 

masyarakat atau publik dalam bentuk keputusan-keputusan dan otoritatif. 

Konsekuensi tersebut adalah output sedangkan input harus terus bergerak 

agar mampu menjaga sistem politik, karena tanpa input maka tidak akan 

terjadi sistem politik dan tanpa output tidak dapat menganalisa yang 

dilakukan oleh sistem tersebut. 

3. Diferensiasi sebuah sistem, artinya disini bahwa setiap sistem tersebut 

memiliki perananannya masing masing yang saling terkait seperti peranan 

eksekutif, legislatif dan yudikatif.  

4. Integrasi sebuah sistem dalam hal ini adalah perwujudan untuk 

mempertahankan dan mengatur kekuatan kekuatan dan kegiatan dalam 
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sistem politik. Integrasi dalam sebuah sistem ini dimungkinkan oleh 

terdapatnya kesadaran dari anggota sistem politik untuk menjaga 

keberadaan dari sistem politik tersebut sehingga muncul suatu mekanisme 

yang bisa mengintegrasikan para anggota untuk bekerjasama sehingga 

menciptakan keputusan yang otoritatif. 

Pada prosesnya bagi sistem politik, lingkungan amat sangat penting, 

dikarenakan lingkungan bisa memberikan energi yang dapat memacu 

bekerjanya sistem politik. Seperti yang sudah dijelaskan di atas, bahwasanya 

energi yang dibawakan lingkungan kepada sistem politik ialah berupa input 

baik dalam bentuk tuntutan dan dukungan. Lingkungan yang mendukung 

sistem tersebut dapat dibagi menjadi dua yakni lingkungan masyarakat dalam 

dan lingungan masyarakat luar. Pada pengertiannya bahwa lingkungan 

masyarakat dalam adalah keseluruhan sistem sosial ataupun fisik yang berada 

di luar sistem politik namun tetap berada di dalam masyarakat yang sama.  

Lingkungan masyarakat dalam memuat beberapa hal seperti, pertama, 

sistem ekologi, yakni yang berkaitan dengan lingkungan fisik seperti ciri-ciri 

geografi. Sedangkan kondisi organik nonhumanis seperti alam, flora dan fauna. 

Kedua, sistem biologi yakni susunan biologis manusia yang dianggap 

mempunyai keterkaitan kuat di dalam pembentukan sikap politik tertentu. 

Ketiga, sistem kepribadian hal ini sangat membantu elite pembuat keputusan 

dalam sistem politik dalam memengaruhi keinginan masyarakat lebih jauh lagi 

atau menentukan cara cara bagaimana yang seharusnya dalam pencapaian 

bersama. Keempat, sistem sosial dalam sistem ini di kelompokkan menjadi 
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beberapa sistem diantaranya, struktur sosial, sistem kebudayaan (culture), 

sistem ekonomi, dan demografi. 

Lebih jelasnya pada pembagian struktur tadi dapat dijelaskan, pertama, 

struktur sosial yakni pelapisan-pelapisan mulai dari tingkat bawah sampai atas 

(elite) secara vertical, dengan struktur vertical tersebut akan dapat di ketahui 

lapisan yang paling dominan dan berpengaruh terhadap tuntutan dan dukungan 

bagi sistem politik. Apakah tuntutan dan dukungan terhadap pembentukan 

keputusan tersebut mewakili keseluruhan lapisan atau hanya kalangan elite 

saja. Kedua, sistem kebudayaan dalam pemahaman ini bahwasanya menunjuk 

pada pemahaman budaya politik pada masyarakat, budaya politik tersebut 

dapat di artikan pandangan individu memandang masalah masalah pada politik. 

Sistem politik harus mampu meregulasi budaya politik sehingga mampu 

melahirkan partispasi politik sesuai dengan kemampuan sistemnya. Keempat, 

sistem ekonomi dalam hal ini kebijakan pembangunan ekonomi harus 

ditujukan untuk dapat mengelola segenap kekayaan alam yang akan 

berorientasi pada perekonomian masyarakat begitu juga sebaliknya. Kelima, 

sistem demografi disini menunjuk pada kondisi penduduk mulai dari populasi 

penduduk, komposisi dan penyebaran penduduk tersebut. Perubahan pada 

sistem demografi ini akan berimplikasi pada sistem politik.32 

Setelah melalui skema sistem politik melalui tahapan dukungan dan 

tuntutan terhadap suatu keputusan maka mesin politik akan bekerja dengan 

output berupa keputusan dan kebijakan politik. Jika tuntutan dalam sebuah 

 
32  Toni Andrianus Pito dkk, Mengenal Teori-Teori Politik …, 49. 
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sistem politik berupa keputusan sesuai dengan yang di harapkan dan memenuhi 

keinginan anggota dalam sistem politik, maka dengan sendirinya ikatan antara 

anggota dengan sistem terbentuk.33  

Dari tulisan di atas kita bisa melihat bahwa pusat pendekatan Easton 

berkonsep pada otoritas dan sistem dimana keduanya memiliki ciri khusus 

yakni otoritas erat berhubungan dengan struktur hierarki dan sistem erat 

berhubungan dengan kegigihan sistem tersebut. 

3. Teori Kebijakan Sebagai Alokasi Nilai Secara Otoritatif 

Seperti yang sudah dijelaskan di atas, bahwasanya sistem politik Easton 

akan menghasilkan sebuah output berupa keputusan atau kebijakan yang 

akan bersifat otoritatif yang akan dijalankan oleh seluruh masyarakat. Proses 

keluarnya kebijakan dalam output tersebut tentu tidaklah mudah terdapat 

serangkaian interaksi lembaga dan aktifitas politik di dalam masyarakat yang 

akan menghasilkan tuntutan dan dukungan menjadi sebuah kebijakan yang 

sah yang mengikat masyarakat. Semakin besar dukungan masyarakat 

terhadap suatu tuntutan maka semakin besar potensi tuntutan itu menjadi 

sebuah kebijakan. Tentu adanya kebijakan yang otoritatif tidak terlepas dari 

sumbangsih lembaga yang berhak memberikan alokasi legitimasi pada 

sebuah kebijakan tersebut seperti Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di 

Indonesia. 34 

 
33 Ibid., 57. 
34  Wawan Risnawan, “Peran dan Fungsi Infarstruktur Politik Dalam Pembentukan 

Kebijakan Publik”Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara, Vol. 4. No. 3 (2017), 513. 
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Easton juga mengatakan bahwa dalam tindakan sistem politik terdapat 

unit-unit yang berupa tindakan politik (political actions) seperti pembuatan 

undang-undang, tuntutan dari lapisan masyarakat kepada Pemerintah yang 

akan menjadi hulu dari sistem politik tersebut yakni sebuah input. Input 

sendiri terdiri dari dua hal yakni tuntutan dan dukungan, tuntutan sendiri bisa 

berasal dari dalam sistem politik juga bisa berasal dari lingkungan. 35 

Tuntutan yang berasal dari luar sistem politik sangatlah mudah di identifikasi 

dikarenakan berasal dari luar sistem politik tersebut. Sedangkan tuntutan 

internal dari proses tersebut sebenarnya bukanlah bagian dari sistem input, 

akan tetapi reaksi langsung akibat dari sistem politik tersebut (with input). 

Tuntutan internal timbul karena adanya kondisi-kondisi dari sistem tersebut. 

Biasanya pada saat sistem politik bekerja maka akan timbul  tuntutan dari 

anggota sistem dengan alasan untuk mengubah hubungan yang telah ada 

sesama anggota sistem yang di karenakan terdapatnya ketidakpuasan 

hubungan politis yang ada di dalam sistem politik tersebut. 

Dukungan dalam proses input, tidaklah melulu soal dukungan yang 

berasal dari luar akan tetapi pandangan dalam suatu persoalan adalah bagian 

dari dukungan. Pada konsep dukungan tersebut, ada beberapa hal yang harus 

diperhatikan yakni wilayah dukungan dan mekanisme dukungan. Wilayah 

dukungan terbagi menjadi beberapa bagian diantaranya: 

 

a. Komunitas Politik 

 
35 Ibid. 
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Pada persoalan ini, komunitas politik menjadi penting untuk 

menyelesaikan perbedaan yang terjadi dalam suatu pandangan dalam 

sistem.  

b. Rezim 

Pada wilayah dukungan ini dapat diartikan bahwa support terhadap aturan 

dasar yang mengatur dan menyelaraskan tindakan dari anggota sistem 

untuk menyelesaikan problem yang timbul dari dampak dukungan 

terhadap suatu komunitas politik. 

c. Pemerintah 

Pada tahapan ini, terdapat dukungan terhadap Pemerintah yang sedang 

memimpin untuk menyelesaikan masalah dan konflik yang timbul di 

antara sesama anggota.  

Sedangkan pada mekanisme dukungan, terdapat dua hal yang harus 

diperhatikan yakni output dan sosialisasi. Pada tahapan output akan 

berbentuk kebijakan dan keputusan politik. Sepatutnya, keputusan yang baik 

adalah yang mampu memenuhi sebagian tuntutan dari para anggota sistem 

tersebut. Hal itu juga akan mampu meningkatkan ikatan di antara anggota 

sistem tersebut. Namun harus di sadari juga bahwa tidak mungkin semua 

tuntutan akan dapat dipenuhi, namun paling tidak tuntutan dari  kelompok 

yang berpengaruh harus di utamakan untuk mengharmoniskan suasana pada 

sistem tersebut.  

Kemudian pada tahapan sosialisasi, untuk menciptakan dukungan yang 

besar maka harus dilakukan proses edukasi secara berkelanjutan dan turun 
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temurun dari generasi ke generasi mengenai kebijakan atau keputusan untuk 

menjaga dan mendapatkan sistem politik yang menghasilkan legitimasi yang 

kuat.  

Selain hal di atas terdapat juga peranan yang penting yakni infrastruktur 

politik seperti lembaga swadaya masyarakat (LSM), organisasi 

kemasyarakatan (Ormas), partai politik, perss (media massa), partai politik 

hingga tokoh politik. Infrastruktur politik inilah yang akan mempengaruhi 

lembaga negara dalam menjalankan tugas dan kekuasaannya yang akan 

melahirkan kebijakan atau keputusan yang memiliki otoritas yang baik.36 

Jika proses wilayah dukungan, mekanisme dukungan dan infrastruktur poltik 

berjalan dengan baik maka sistem politik akan menghasilkan suatu kebijakan 

yang baik yang mampu diterima oleh masyarakat luas. 

Namun jika suatu sistem menyerap proses input berupa tuntutan yang 

bertentangan di antara sesama anggota pada sistem tersebut, maka sistem 

politik tersebut harus mampu mengatur konflik pada sistem tersebut. 

Interaksi pada sistem amat sangat diperlukan untuk membangun elemen 

yang terdapat pada sub sistem tersebut, sistem juga akan melindungi dirinya 

pada tiga hal yakni menciptakan output berupa yang baik dan memuaskan, 

menyandarkan diri pada ikatan yang sudah mengakar pada sistem itu dan 

mengancam atau menggunakan otoritas atau kekuatan yang dimiliki.37 

 
36 Ibid., 514. 
37 Sholih Muhdi, dkk, “Konsep dan Kajian Teori Perumusan Kebijakan Publik”J: Jurnal 

Review Politik. Vol. 2. No. 2 (2016), 214. 
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  Otoritas memang menjadi hal yang penting bagi konsep Easton yang 

langsung terkoneksi dengan negara. Michael Saward juga mengelaborasi 

konsep Easton mengenai kebijakan yang otoritatif dengan memuat beberapa 

dampak yang logis, diantaranya:38 

1. Hanya negara yang memiliki otoritas tunggal. 

2. Dalam proses output berupa tindakan dan keputusan bersifat eksklusif  

yang berada ditangan lembaga yang memiliki kewenangan.  

3. Bagi Easton keputusan yang berasal dari Pemerintah bersifat mengikat 

karena di dukung oleh legitimasi yang berasal dari konstitusi untuk 

menghindari kisruh politik. 

4. Negara harus selalu hadir dengan legitimasi yang telah dimilikinya. 

  Dari konsep Easton yang dikemukakan Saward di atas, bahwasanya 

suatu keputusan atau kebijakan yang telah mendapatkan legitimasi dan 

otoritas dari Pemerintah harus di jalankan oleh masyarakat walaupun 

masyarakat tidak menyetujui kebijakan tersebut dan Pemerintah harus 

mengerahkan segala kekuatan yang dimilikinya walaupun dengan cara 

paksaan.  

 

  

 
38 Mirza Shahreza, “Sistem Politik dan Proses Komunikasi Politik”. INA-Rxiv Papers, Juli 

2018, 8. 
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F. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Pada penelitian ini menggunakan metode kualitatif kepustakaan 

(library research), yaitu suatu jenis penelitian yang digunakan dalam 

pengumpulan informasi dan data secara mendalam melalui beberapa 

literatur, dokumen berita, majalah, buku dan referensi lainnya yang  

mengungkap dan mengkaji tentang cash waqf linked sukuk (CWLS).39 Dari 

beberapa sumber data yang sudah di eksplorasi di atas peneliti membaginya 

menjadi dua bagian yakni sumber data primer dan sumber data sekunder.  

Sumber data primer adalah sumber data pokok yang dikumpulkan 

secara langsung dari objek penelitian berupa dokumen, berita dan artikel 

terkait lainnya. Sedangkan sumber sekunder adalah sumber data tambahan 

yang digunakan oleh peneliti yang mampu menunjang data pokok yang 

bersumber dari dokumen, materi webinar dan berita di media sosial. Dalam 

penelitian ini, peneliti sangat terbantu oleh beberapa sumber data primer 

dari dokumen memorandum program cash waqf linked sukuk dari Badan 

Wakaf Indonesai (BWI) yang membantu melihat skema program CWLS, 

dokumen dari Kementerian Keuangan mengenai program CWLS, 

dokumen dari Lembaga Amil Zakat (LAZ) Bangun Sejahtera Bina Umat 

(BSM Umat) mengenai data perolehan Nazhir program CWLS dari 

 
39  Asfi Manzilati, Metedologi Penelitian Kualitaitif: Paradigma, Metode dan Aplikasi, 

(Malang: UB Press, 2017), 198. 
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Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) yang 

telah menjadi mitra dalam program CWLS.  

Di samping itu, peneliti juga terbantukan dalam bentuk data 

sekunder yang berasal dari hasil riset pusat ekonomi dan bisnis syariah 

Universitas Indonesia mengenai Gerakan Nasional Wakaf Uang (GNWU) 

persepsi publik dan rekomendasi startegis yang disampaikan dalam materi 

webinar GNWU pada 31 Maret 2021. Data tersebut sangat membantu 

peneliti dalam menyimpulkan beberapa pertanyaan dasar mengenai 

persepsi dan sentimen masyarakat tentang wakaf uang. Peneliti juga 

banyak mengambil data dari beberapa statement publik figure yang 

menyoroti tentang program CWLS dalam beberapa media sosial yang 

menimbulkan respon beragam dari beberapa masyarakat di media sosial. 

2. Analisis Data 

Analisis data merupakan teknik yang digunakan untuk mengolah 

data yang didapatkan yang dapat membantu suatu kesimpulan dalam 

penelitian. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini,penelitian 

menggunakan metode analisis data deduktif dan historis. Metode analisis 

data deduktif artinya adalah pemikiran yang bertolak pada fakta fakta 

umum yang ditarik pada suatu kesimpulan yang bersifat khusus. Sedangkan 

metode historis melakukan analisis kejadian kejadian di masa lalu untuk 

mengetahui kenapa dan bagaimana peristiwa itu telah terjadi.  

Metode deduktif peneliti terapkan untuk memudahkan peneliti 

mengolah data dengan teori yang digunakan dengan melihat beberapa 
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sumber data primer dan sekunder yang kemudian peneliti ambil kesimpulan 

untuk menjawab topik permasalahan dan tujuan penelitian dalam penelitian 

ini. Sedangkan metode analisis historis peneliti gunakan untuk membantu 

peneliti melihat gambar besar (big picture) dari program CWLS ini dengan 

melihat hulu dari lahirnya program CWLS yang digagas Pemerintah. 

3. Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan pada penelitian ini terdiri dari beberapa bab 

yang diharapkan secara komprehensif menjelaskan seluruh isi penulisan 

mulai dari awal hingga pada akhir kesimpulan. Pembagian bab-bab tersebut 

peneliti bagi menjadi lima bab dengan pembahasan pada setiap bab sebagai 

berikut: 

Bab pertama berisi tentang pendahuluan yang di dalamnya termuat 

mengenai latar belakang permasalahan mencakup alasan-alasan peneliti 

mengangkat penelitian mengenai cash waqf linked sukuk pada pendanaan 

proyek pembangunan di era Jokowi. Rumusan masalah yang berisi 

pertanyaan yang akan dijawab dalam penelitian yang akan dilakukan. 

Tujuan dan kegunaan peneliti ini, yang berisi mengenai tujuan dari 

penelitian yang akan digunakan serta sumbangsih keilmuan dalam 

penelitian ini. Telaah pustaka yang mencakup beberapa penelitian 

terdahulu yang terkait tentang tema yang penelitian angkat untuk diteliti. 

Kerangka teoritis berisi tentang teori yang digunakan dalam penelitian ini 

sebagai suatu landasan mengkaji penelitian yang akan dilakukan. Metode 

penelitian sebagai cara dalam memproses penelitian yang akan diteliti, 
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sehingga teratur dan sesuai dengan prosedur suatu penelitian, sehingga 

penelitian yang akan dilakukan dapat diuji keilmiahannya. 

Bab ke kedua menjelaskan tentang konsepesi wakaf uang dan sukuk 

di Indonesia dalam penjelasan ini, peneliti akan menjelaskan sejarah 

berdirinya wakaf uang di Indonesia. Bab ke tiga akan menjelaskan 

mengenai cash waqf linked sukuk dan percepatan pembangunan nasional. 

Pada bab ini, peneliti akan menjelaskan mengenai pembangunan 

infrastruktur dan fasiltas publik lainnya yang dibangun Pemerintah dengan 

dana sukuk negara, di samping itu pada bab ini, akan dijelaskan juga 

regulasi kebijakan wakaf berkorelasi dengan sukuk.. Di samping itu pada 

bab ini akan dijelaskan dampak dari peluncuran gerakan nasional wakaf 

uang (GNWU) oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Presiden Joko 

Widodo. Dalam bab ini juga akan ditemukan mengenai respon publik 

terhadap pro dan kontra wakaf uang untuk investasi melalui cash waqf 

linked sukuk. Bab ini juga menjelaskan mengenai capaian dan hambatan 

cash waqf linked sukuk serta aspek keamanan berwakaf uang untuk 

investasi pembangunan nasional melalui cash waqf linked sukuk. 

Sedangkan pada bab ke empat berisi pembahasan mengenai otoritas 

kebijakan cash waqf linked sukuk. Pada bab ini, peneliti akan menjelaskan 

tentang aspirasi program cash waqf linked sukuk, kemudian akan dijelaskan 

juga kebermanfaatan program cash waqf linked sukuk untuk kepentingan 

semua komponen bangsa. Pada bab ini juga akan dijelaskan aspek otoritas 

kebijakan program cash waqf linked sukuk apakah sipatnya memaksa atau 
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tidak untuk di implementasikan dan terakhir pada bab ini juga akan 

dijelaskan mengenai program cash waqf linked sukuk  apakah mendorong 

kemajuan bangsa atau tidak.  
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Kebijakan CWLS yang dikeluarkan oleh pemerintah pada tahun 2020 

dan 2021 sudah jelas bertujuan untuk mengajak publik agar menempatkan dana 

wakaf pada sektor produktif yang aman dan mampu memberikan multiplier 

effect bagi semua kalangan, baik kalangan pemerintah maupun masyarakat luas 

untuk kemajuan bangsa. Kebijakan CWLS faktanya mampu memberikan 

kontribusi bagi kemajuan bangsa baik dalam sektor pembangunan 

infrastruktur, ekonomi, pendidikan dan kesehatan.  

Sikap pemerintah untuk mengajak masyarakat memproduktifkan dana 

wakaf uang tersebut tentu senada dengan regulasi wakaf uang yakni undang 

undang nomor 41 tahun 2004 yang telah menjadi dasar dalam 

memperoduktifkan wakaf uang tersebut. Namun di satu sisi, kebijakan CWLS 

yang sangat baik tersebut, faktanya belum memiliki otoritas yang kuat yang 

bersifat memaksa untuk dijalankan oleh masyarakat dikarenakan regulasi 

turunan dari undang undang nomor 41 tahun 2004 yakni Peraturan Pemerintah 

(PP) Republik Indonesia nomor 42 tahun 2006 dengan tegas memperbolehkan 

masyarakat untuk memproduktifkan dana wakaf uang di luar kebijakan CWLS.  

Tentu hal tersebutlah yang menjadi satu dari sekian penghambat belum 

maksimalnya dana wakaf uang yang dihasilkan dari kebijakan CWLS. 
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B. Saran 

Selain pada persoalan regulasi kebijakan CWLS yang belum memiliki 

otoritas yang kuat, hambatan terbesar dalam kebijakan CWLS ini adalah pada 

masalah edukasi dan sosialisasi kebijakan kepada masyarakat luas. Padahal, 

dengan karaketer masyarakat Indonesia yang paling dermawan di dunia dan 

dengan tingkat populasi muslim terbesar di dunia, mestinya penghimpunan 

dana wakaf uang yang didapatkan akan jauh lebih besar dari kebijakan 

tersebut. Perlu adanya sinergi sosialisasi yang masif yang dilakukan oleh 

pemerintah beserta instansi di bawahnya, para publik pigure, para pegiat 

filantropi, mahasiswa hingga masyarakat umum untuk mempopulerkan dan 

memberikan edukasi kebermanfaatan adanya program CWLS yang 

berkelanjutan dan mampu mendorong kemajuan bangsa. 
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