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Materi         : 

PSAK 112 

Wakaf sebagai perbuatan hukum wakif (pemberi wakaf) untuk memisahkan dana atau 

menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka 

waktu tertentu sesuai dgn kepentingannya guna keperluan ibadah dan kesejahteraan umat 

menurut syariah. 

Entitas Pelaporan 

Entitas wakaf merupakan entitas pelaporan atas aset wakaf dan kegiatan ekonomi terkait. 

Entitas wakaf menyajikan laporan keuangan tersendiri yang tidak dikonsolidasikan ke dalam 

laporan keuangan organisasi atau badan hukum dari nazir. Entitas pelaporan terdiri atas (1) 

nazir, baik perseorangan, organisasi dan badan hukum, (2) pemberi wakaf organisasi dan badan 

hukum. 

Unsur Wakaf 

➢ Unsur dari wakaf meliputi wakif, nazhir, aset wakaf, ikrar wakaf, peruntukan aset 

wakaf, dan jangka waktu wakaf. 

➢ Wakif dan nazhir meliputi wakif dan nazhir perseorangan, organisasi, dan badan 

hukum. 

➢ Aset yang diwakafkan dapat diklasifikasikan menjadi: 



a. Aset tidak bergerak, seperti hak atas tanah, bangunan atau bagian bangunan di atas 

tanah, tanaman dan benda lain terkait tanah, hak milik satuan rumah susun, dan 

lainnya. 

b. Aset bergerak, seperti uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak kekayaan 

intelektual, hak sewa, dan lainnya. 

➢ Aset wakaf harus dikelola dan dikembangkan oleh nazhir sesuai dengan tujuan, fungsi, 

dan peruntukannya. 

➢ Aset wakaf tidak dapat dijadikan jaminan, disita, dihibahkan, dijual, diwariskan, 

ditukar, atau dialihkan melalui pengalihan hak lainnya, kecuali digunakan untuk 

kepentingan sesuai rencana umum tata ruang 

Tujuan, fungsi, dan peruntukan wakaf 

➢ Tujuan dari wakaf adalah untuk memanfaatkan aset wakaf sesuai dengan fungsinya. 

➢ Fungsi dari wakaf adalah untuk mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis aset 

tersebut untuk kepentingan ibadah dan memajukan kesejahteraan umum. 

➢ Wakaf diperuntukan untuk: 

a. sarana dan kegiatan ibadah; 

b. sarana dan kegiatan pendidikan dan kesehatan; 

c. bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, bea siswa; 

d. kemajuan dan peningkatan ekonomi umat; dan 

e. kemajuan kesejahteraan umum lain. 

Akuntansi Nazhir 

➢ Nazhir mengakui aset wakaf dalam laporan keuangan ketika memiliki kendali secara 

hukum dan fisik atas aset wakaf tersebut. 

➢ Jika nazhir menerima wasiat wakaf, maka nazhir tidak mengakui aset yang akan 

diwakafkan di masa mendatang dalam laporan keuangan. 

➢ Jika nazhir menerima janji (wa’d) untuk berwakaf, maka nazhir tidak mengakui aset 

yang akan diwakafkan di masa mendatang dalam laporan keuangan. 

➢ Aset wakaf temporer 

o Nazhir mengakui aset wakaf dengan jangka waktu tertentu (aset wakaf 

temporer) diakui sebagai liabilitas. 

➢ Hasil pengelolaan dan pengembangan 

o Nazhir mengakui hasil pengelolaan dan pengembangan aset wakaf sebagai 

tambahan aset wakaf. 

➢ Manfaat wakaf 

o Nazhir mengakui penyaluran manfaat wakaf kepada mauquf alaih sebagai 

beban pengurang aset wakaf. 

➢ Pengukuran 

o Pada saat pengakuan awal, aset wakaf diukur sebagai berikut:  

a. Aset wakaf berupa uang diukur pada nilai nominal. 

b. Aset wakaf selain uang diukur pada nilai wajar. 

o Aset wakaf berupa logam mulia selanjutnya diukur pada nilai wajar dan 

perubahannya diakui sebagai dampak pengukuran ulang aset wakaf. 



➢ Penyajian 

o Nazhir menyajikan aset wakaf temporer yang diterima sebagai liabilitas. 

➢ Pengungkapan 

o Nazhir mengungkapkan hal-hal berikut terkait wakaf, tetapi tidak terbatas pada: 

a. Kebijakan akuntansi yang diterapkan pada penerimaan, pengelolaan, dan 

penyaluran wakaf; 

b. Penjelasan mengenai wakif yang signifikan secara individual; 

c. Penjelasan mengenai strategi pengelolaan dan pengembangan aset wakaf;  

d. Penjelasan mengenai peruntukan aset wakaf; 

e. Jumlah imbalan nazhir dan persentasenya dari hasil neto pengelolaan dan 

pengembangan aset wakaf, dan jika terjadi perubahan di periode berjalan, 

dijelaskan alasan perubahannya; 

f. Rincian aset neto meliputi aset wakaf awal, aset wakaf yang bersumber dari 

pengelolaan dan pengembangan aset wakaf awal, dan hasil neto pengelolaan 

dan pengembangan aset wakaf; 

g. Rekonsiliasi untuk menentukan dasar perhitungan imbalan nazhir meliputi:  

i. Hasil neto pengelolaan dan pengembangan wakaf periode berjalan; 

ii. Hasil neto pengelolaan dan pengembangan wakaf periode berjalan yang 

belum terealisasi dalam kas dan setara kas pada periode berjalan; 

iii. Hasil neto pengelolaan dan pengembangan wakaf periode lalu yang 

terealisasi dalam kas dan setara kas pada periode berjalan; 

h. Jika ada wakaf temporer, penjelasan mengenai fakta tersebut, jumlah, dan 

wakif; 

i. Jika ada wakaf melalui uang, penjelasan mengenai wakaf melalui uang yang 

belum direalisasi menjadi aset wakaf yang dimaksud; 

j. Jika ada aset wakaf yang ditukar dengan aset wakaf lain, penjelasan 

mengenai hal tersebut termasuk jenis aset yang ditukar dan aset pengganti, 

alasan, dan dasar hukum; 

k. Jika ada hubungan pihak berelasi antara wakif, nazhir, dan/atau mauquf 

alaih, maka diungkapkan: 

i. Sifat hubungan; 

ii. Jumlah dan jenis aset wakaf permanen dan/atau temporer; 

iii. Persentase penyaluran manfaat wakaf dari total penyaluran manfaat 

wakaf selama periode berjalan. 

Akuntansi Wakif 

➢ Wakif mengakui aset wakaf yang diserahkan secara permanen kepada nazhir sebagai 

beban sebesar jumlah tercatat dari aset wakaf. 

➢ Wakif mengakui aset wakaf yang diserahkan secara temporer kepada nazhir sebagai 

aset yang dibatasi penggunaannya. 

➢ Wakif mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan transaksi wakaf, tetapi tidak 

terbatas pada: 

a. Wakaf permanen: 

i. Rincian aset wakaf yang diserahkan kepada nazhir pada periode berjalan; 



ii. Peruntukan aset wakaf yang diserahkan kepada nazhir pada periode berjalan. 

b. Wakaf temporer: 

i. Rincian aset wakaf yang diserahkan kepada nazhir pada periode berjalan, 

peruntukan, dan jangka waktunya; 

ii. Penjelasan mengenai total aset wakaf temporer. 

c. Hubungan pihak berelasi antara wakif, nazhir, dan/atau penerima manfaat wakaf, 

jika ada, yang meliputi: 

i. Sifat hubungan; 

ii. Jumlah dan jenis aset wakaf temporer; 

iii. Persentase penyaluran manfaat wakaf dari total penyaluran manfaat wakaf 

selama periode berjalan. 

  



LAMPIRAN 

Lampiran 1. Surat Undangan 

  



Lampiran 2. Flyer 

 

  



Lampiran 3. Presensi 

No NIM Nama Asal Perguruan Tinggi 

1 1706620004 Arbiatul Zaharantika Univesitas Negeri Jakarta 

2 1706620005 Nur Alvi Syahrina Univesitas Negeri Jakarta 

3 1706620011 Sri Wahyuni Sayyidah Univesitas Negeri Jakarta 

4 1706620012 Adellia Chris Meytaliana Univesitas Negeri Jakarta 

5 1706620020 Muhammad Rowi Prasetya Univesitas Negeri Jakarta 

6 1706620021 Cut Nandia Ibrahim Univesitas Negeri Jakarta 

7 1706620027 Rahma Chesa Univesitas Negeri Jakarta 

8 1706620031 Leony Putri Idelia Univesitas Negeri Jakarta 

9 1706620034 Aditya Saputra Univesitas Negeri Jakarta 

10 1706620037 Fathonah Dwi Mayang Arum Univesitas Negeri Jakarta 

11 1706620038 Revandy Yohanes Univesitas Negeri Jakarta 

12 1706620042 Natasya Agatha Univesitas Negeri Jakarta 

13 1706620045 Nafilah Alfa Rahmah Univesitas Negeri Jakarta 

14 1706620047 Vito Benedick Univesitas Negeri Jakarta 

15 1706620048 Atikah Dwi Lestari Univesitas Negeri Jakarta 

16 1706620049 Fatih Daffa Razani Univesitas Negeri Jakarta 

17 1706620052 Machfud Ropi Cahyadi Univesitas Negeri Jakarta 

18 1706620060 Riska Cahya Sakina Univesitas Negeri Jakarta 

19 1706620062 Puti Zhafirah Rizanti Univesitas Negeri Jakarta 

20 1706620066 Rafli Alfian Univesitas Negeri Jakarta 

21 1706620071 Febe Dwi Sutanti Univesitas Negeri Jakarta 

22 1706620080 Ester Betania Salim Univesitas Negeri Jakarta 

23 1706620082 Nisrina Della Lathifa Univesitas Negeri Jakarta 

24 1706620083 Ahmad Zamrotan Usdefi Univesitas Negeri Jakarta 

25 1706620086 Abigail Claudia Sairan Univesitas Negeri Jakarta 

26 215310264 Zatasya Gladis Delilah Universitas Islam Riau 

 

  



Lampiran 4. Foto 

 

 

  



Lampiran 5. Sertifikat Pemateri 

 




