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Assalamu’alaikum wr. wb.

Dengan adanya SK yang ditanda-tangani oleh bapak Abbas Thaha dan bapak Mazman Mazni mengenai
perubahan susunan Bendahara Yayasan Darul Funun El Abbasiyah mengakibatkan:

1. Ketidakpastian terhadap kejelasan tanggung jawab hutang piutang yayasan kepada Ibu Mona Eliza, janda
Buya Afifi Fauzi Abbas, yang merupakan Bendahara berdasarkan akta yayasan. Jumlah hutang piutang
bernilai cukup besar 1 Milyar rupiah. Jika memang ada keperluan perubahan struktur, dijelaskan dahulu
itikad baik penyelesaian hutang piutang yayasan kepada ybs. Dengan SK yang ada mengesankan yayasan
berusaha lari dari tanggung jawab dan menutupi hal tersebut.

2. Ketidakpastian terhadap hak dan nasib pegawai, karena seperti sudah disampaikan setiap bulannya
diperlukan dana tambahan atau darurat kurang lebih 20-50 juta untuk menutupi gaji dan kesejahteraan
pegawai. Sejak SK diterbitkan Perguruan terkendala membayar sebagian gaji pegawai yang tertunggak.

3. Ketidakpastian terhadap operasional Perguruan, dengan kondisi kas yang minim, telah membuat
Perguruan terkendala beroperasional sejak SK diterbitkan.

4. Adanya pertanyaan dari pegawai, bahwa yayasan akan dieksploitasi oleh Ibu Athifah untuk kepentingan
politik ataupun penggalangan dana atas nama Darulfunun yang tidak disalurkan untuk kepentingan
Darulfunun, seperti sebelumnya yang sudah dikeluhkan oleh banyak pihak kepada Darulfunun. Sudah
ditegaskan oleh Buya Afifi Fauzi Abbas sebelum meninggal dan Buya Ismed Abbas beberapa bulan
sebelumnya bahwa Darulfunun tidak mengakomodir kegiatan politik sama sekali.

Dikarenakan keadaan yang tidak lagi kondusif, maka selaku Nazir Wakaf Darulfunun merangkap Ketua Yayasan
Darul Funun El Abbasiyah menyampaikan:

1. Mempertimbangkan aset wakaf yang dikelola secara amanah memerlukan keberlangsungan, maka
diperlukan bantuan / pengalihan sementara pengelolaan Perguruan Darulfunun El Abbasiyah sampai
situasi yayasan kondusif kembali untuk menyelesaikan hutang piutangnya dan melakukan operasional.

Hak Tetap : Wakaf Darulfunun El-Abbasiyah
Pengelolaan sementara : Aamil Indonesia - Darulfunun

Segala pengeluaran dan pemasukan dilaporkan sebagai bentuk tanggung jawab dan serah terima saat
yayasan sudah kondusif.

2. Meminta zuriyat Syekh Abbas Abdullah, bapak Dt Azizi Fauzi Abbas dan bapak Dedi Ismed Abbas untuk
memediasi dan mengkondusifkan yayasan.

Semoga dengan surat edaran ini pegawai dapat tetap tenang dan menjaga situasi kegiatan belajar tetap kondusif.

Payakumbuh, 27 Agustus 2022
Nadzir Wakaf Darulfunun,

Ketua Yayasan Darul Funun El Abbasiyah

Rev00 - Halaman 1 dari 1
PERGURUAN DARULFUNUN: Padang Japang, VII Koto Talago, Guguak, Limapuluhkota, Sumatera Barat 26253
IDRIS INSTITUTE & AAMIL: Jl. Prof. Dr. Hamka, Kec. Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh, Sumatera Barat 26217


