
DAFTAR ISTILAH (Lanjutan) 

3. Nazhir adalah pihak yang menerima aset benda wakaf dari Wakif untuk 

dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukkannya.  

4. Ikrar Wakaf adalah adalah pernyataan kehendak wakif yang diucapkan secara 

lisan dan/atau tulisan kepada Nazhir untuk mewakafkan aset benda miliknya. 

5. Aset Benda Wakaf adalah aset benda yang memiliki daya tahan lama dan/atau 

manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syariah 

yang diwakafkan oleh Wakif. 

6. Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf, selanjutnya disingkat PPAIW, adalah 

pejabat berwenang yang ditetapkan oleh Menteri untuk membuat akta ikrar 

wakaf. 

7. Akta Ikrar Wakaf, selanjutnya disingkat AIW adalah merupakan bukti tertulis 

dari ikrar wakaf yang dilakukan oleh wakif dihadapan nazhir. 

8. Mauquf ‘alaih adalah orang atau lembaga yang berhak menerima aset wakaf. 

9. Sertifikat Wakaf Uang, selanjutnya disingkat SWU adalah bukti tertulis 

wakaf uang yang dilakukan oleh wakif kepada nazhir. Sertifikat ini 

diterbitkan nazir dan diberikan kepada wakif. 

10. BWI adalah singkatan dari Badan Wakaf Indonesia, yaitu lembaga 

independen untuk mengembangkan perwakafan di Indonesia. 

11. DD adalah singkatan dari Dompet Dhuafa, yaitu lembaga nirlaba berkhidmat 

mengangkat harkat sosial kemanusiaan kaum dhuafa dengan dana ZISWAF 

(Zakat, Infaq, Shadaqah, Wakaf, serta dana lainnya yang halal dan legal, dari 

perorangan, kelompok, perusahaan/lembaga). 

12. TWI adalah singkatan dari Tabung Wakaf Indonesia, yaitu salah satu unit dari 

Yayasan Dompet Dhuafa Republika yang mengelola mobilisasi wakaf. 

13. Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang, selanjutnya disingkat 

LKS PWU adalah bank syariah yang telah ditunjuk oleh menteri untuk 

menerima wakaf uang. 

14. ERM adalah singkatan dari Enterprise Risk Management, yaitu metode dan 

proses yang digunakan oleh organisasi untuk mengelola risiko dan 

memanfaatkan peluang yang terkait dengan pencapaian tujuan organisasi. 

15. COSO adalah singkatan dari Committee of Sponsoring Organizations of the 

Treadway Commission, yaitu sebuah komite swasta nasional yang dibentuk 

pada tahun 1985 oleh lima asosiasi profesi yang berpusat di Amerika Serikat 

dengan tujuan melakukan penelitian mengenai kecurangan dalam pelaporan 

keuangan dan merusmuskan rekomendasinya untuk mengatasi kecurangan 

tersebut. 

16. GCG adalah singkatan dari Good Corporate Governance, yaitu prinsip yang 

mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar mencapai keseimbangan 

antara kekuatan serta kewenangan perusahaan dalam memberikan 

pertanggungjawabannya kepada para shareholder khususnya, dan 

stakeholders pada umumnya.  




