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 Ketiga Balon ketua yaitu, Dr. Syamsuar, M.Ag 
(petahana), Dr. Azhar dan Dr. Inayatillah, M.Ag. Dengan Tim 
Penilai diketuai oleh Dr. Erizar, M.Ed selaku Ketua Senat, 
dengan anggota Drs. M. Arif Idris, MA, Amrizal Hamsa, MA 
dan Syibran Mulasi, MA.
 Ketua Tim Penilai, Dr Erizar, M.Ed, Selasa 4 
Desember 2018 mengatakan, setelah mendengarkan 
pemaparan visi, misi dan program kerja, tim menyatakan 
ketiga Balon layak untuk diusulkan sebagai calon Ketua 
STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh periode 2019-2023.

 Pemaparan visi, misi dan program kerja ini 
merupakan rangkaian tahapan penjaringan Ketua STAIN 
Teungku Dirundeng Meulaboh periode 2019-2023, yang 
harus dupresentasikan di hadapan tim penilai, Senin 3 
Desember 2018, di kampus setempat.

“Ketiga Balon memiliki keunggulan masing-masing dan 
memunuhi syarat untuk diusulkan sebagai calon,” ujar Erizar.

LENTERA - Tiga Bakal Calon (Balon) Ketua Sekolah Tinggi 
Agama Islam Negeri (STAIN) Teungku Dirundeng Meulaboh 
memaparkan visi, misi dan program kerja kepemimpinan 
empat tahun ke depan.

 Erizar menyampaikan, hasil penilaian kualitatif 
masing-masing Balon selanjutnya akan disampaikan kepada 
Ketua STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh, untuk 
diserahkan ke Panitia Komisi Penilaian Kementerian Agama 
RI guna penetapan calon.
 Menurutnya, seluruh proses seleksi di internal telah 
selesai dilakukan. Selanjutnya kewenangan sepenuhnya 
berada di Kementerian Agama untuk menetapkan calon 
hingga ketua definitf.
“Balon nantinya akan diundang ke Kementerian Agama untuk 
melakukan presentasi lanjutan, setelah itu baru dilakukan 
penetapan calon dan ketua definitf,” kata Erizar.

 “Kita menginginkan yang terbaik untuk kampus ini,” 
pungkasnya

 Erizar berharap, siapa pun yang nantinya terpilih 
sebagai Ketua STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh periode 
2019-2023 ,  harus  mampu me lan ju tkan  es tape t 
pembangunan dari kepemimpinan sebelumnya. Terutama, 
percepatan alih status menjadi Institut Agama Islam Negeri 
(IAIN) dan mengembangkan perguruan tinggi Islam berbasis 
riset di Aceh.

Paparkan Program Kerja
Bacalon Ketua STAIN 
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 Bagi mahasiswa, film bisa menjadi 
wadah untuk mengembangkan kreativitas. 
“Kegiatan semacam ini penting untuk terus 
dikembangkan. Ide bisa dimulai dari 
keresahan kita terhadap sesuatu,” kata 
Saed.

 Sumber: Basajan.Net/Siti Aisyah

LENTERA- Mahasiswa Jurusan Dakwah 
dan Komunikasi Islam Sekolah Tinggi 
Agama Islam Negeri (STAIN) Teungku 
Dirundeng Meulaboh, dibekal i  i lmu 
sinematografi, Sabtu 1 Desember 2018, di 
kampus setempat.

 Ke tua  Ju rusan  Dakwah  dan 
Komunikas i  Is lam, Sy ibran Mulas i 
mengungkapkan, pengetahuan tentang 
sinematografi di era teknologi ini sangat 

pent ing .  Ter leb ih  bag i  mahas iswa 
komunikasi.
 “Kami berharap, kegiatan ini bisa 
menunjang kreativitas mahasiswa dalam 
melahirkan karya di bidang perfilman 
seperti yang sudah-sudah,” ujar Syibran.

 Kegiatan yang diikuti 30 mahasiswa 
tersebut bertujuan untuk memperkenalkan 
mahasiswa Dakwah dan Komunikasi Islam, 
khususnya  Prod i  Komun ikas i  dan 
Penyiaran Islam tentang teknik pembuatan 
fi lm,  sesuai  dengan ka idah dalam 
sinematografi.

 Selain materi dan diskusi, peserta 
juga diajak menonton film pendek yang 
berjudul “Two & Two”. Film ini bercerita 
tentang pemaksaan dogma yang salah 
secara terus menerus, pada akhirnya 
dianggap satu kebenaran

 “Banyak hal di Aceh yang bisa 

difilmkan dari berbagai sudut pandang. 
F i l m ,  s a l a h  s a t u  m e d i a  u n t u k 
menyampaikan aspirasi,” ujar Filmaker 
Aceh, Saed Rasul dalam materinya.

 Kedua, kata Afr izal ,  memil ik i 
semangat tinggi untuk belajar. Pantang 
menyerah dan terus menyempurnakan 

kesalahan-kasalahan kecil. Ketiga, niat 
tulus. Keempat, memiliki rasa simpati 
dengan keadaan sekitar, dan kelima 
praktek secara terus menerus.
 “Jangan lupa, tiap hal yang kita 
lakukan selalu disertai dengan doa,” 
pesannya.

 Workshop yang berlangsung di 
Berlin Café Meulaboh, Rabu, 5 Desember 
2018 tersebut diikuti 40 mahasiswa 
penerima Bidikmisi angkatan 2016 dan 
2017.

LENTERA- Forum mahasiswa Bidikmisi 
(Formadiksi) Sekolah Tinggi Agama Islam 
Negeri (STAIN) Teungku Dirundeng 
Meulaboh, dibekali ilmu seni berbicara di 
depan umum atau publik speaking. Hal 
te rsebu t  d imaksudkan ,  agar  pa ra 
m a h a s i s w a  m e m i l i k i  k o m p e t e n s i 
pendukung non  akademis  se lama 
perkuliahan.

 “Itu tidak hanya terjadi pada pemula, 
tapi juga dialami oleh orang-orang hebat,” 
sebutnya.
 Untuk mengatasi hal tersebut, 
menurut Afrizal, ada beberapa saran yang 
harus diperhatikan. Pertama, pahami topik 
pembicaraan. Kedua, kenali lawan bicara 
dan tempat bicara. 

 Ketua panitia, M. Ikbal, mengatakan, 
kegiatan tersebut secara khusus dirancang 
bagi mahasiswa penerima Bidikmis agar 
memiliki kemampuan yang lain di luar 
akademis. Ia menyebutkan, secara 
keseluruhan, mahasiswa pener ima 
Bidikmisi angkatan 2016 dan 2017 
berjumlah 60 orang.
 W a k i l  K e t u a  b i d a n g 
Kemahasiswaan dan Kerjasama STAIN 
Teungku Dirundeng Meulaboh, Amrizal 
Hamsa, menyampaikan, kegiatan tersebut 
telah lama direncanakan oleh pihak 
kampus bersama mahasiswa penerima 
Bid ikmis i .  Namun baru ter laksana 
menjelang akhir tahun.
 “Ini kegiatan yang diidam-idamkan 
o l e h  m a h a s i s w a  B i d i k m i s i  u n t u k 

pengembangan skill,” ujarnya.

 “Karena mahasiswa Bidikmisi ini 
spesial, mereka bertanggung jawab secara 
l a n g s u n g  k e p a d a  n e g a r a  t e r k a i t 
pengembangan diri selama perkuliahan,” 
jelas Amrizal.

 Selain penyampaian materi, peserta 
juga diajak untuk berdiskusi dengan 
menceritakan pengalaman masing-masing 
saat pertama kali tampil di depan umum.

 “Jadi kuncinya, bacalah sebanyak 
mungkin,” ungkapnya.

 Af r iza l  melan jutkan,  'demam 
panggung' adalah hal paling lumrah 
dihadapi oleh semua orang ketika hendak 
berbicara di depan umum. Seperti tangan 
berkeringat, gemetar, grogi dan deg degan.

 Afrizal Tjoetra dalam materinya 
menyampaikan, seni berbicara di depan 
umum merupakan skill yang harus dilatih. 
Untuk menjadi seorang publik speaker, hal 
pertama yang harus dimiliki adalah 
pengetahuan dan wawasan yang luas.

 Ketiga, memvisualisasi diri dengan 
hal positif. Misal, membayangkan diri 
sedang memberikan pidato yang hebat 
diiringi dengan tepuk tangan yang meriah 
dari audien. Keempat, fokus pada pesan 
yang ingin disampaikan, bukan pada diri 
kita.

 Amrizal mengatakan, pihak kampus 
selalu berusaha mengakomodir setiap 
kegiatan positif dalam kelembagaan 
mahasiswa, terutama bagi penerima 
Bidikmisi.

 Kegiatan ini diisi Ketua Komisi 
Informasi Aceh (KIA), Dr Afrizal Tjoetra, 
sebagai pemateri. Dipandu oleh Junaidi, 
M.Kom.I ,  Kepala UPT-TIPD STAIN 
Teungku Dirundeng Meulaboh. Kegiatan 
yang berlangsung setengah hari tersebut, 
berjalan aktif dan atraktif.

 Diakhir acara, peserta diajak untuk 
mempraktekkan kemampuan publ ik 
speaking. Para peserta diberi kebebasan 
terkait topik yang ingin disampaikan, mulai 
dari pembuka, isi dan penutup
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Seputar Kampus

MAJA

RESOLUSI BARU 

 Hal tersebut disampaikan Junaidi, 
pada kuliah umum bagi mahasiswa Ilmu 
Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu 
Politik Universitas Teuku Umar (Fisip UTU), 
Jumat, 23 November 2018, di aula kampus 
setempat.
 K u l i a h  u m u m  d e n g a n  t e m a 
Membudayakan Literasi Bagi Milenial 
tersebut,  dalam rangka pelant ikan 
pengurus Himpunan Mahasiswa Ilmu 
Komunikasi (Himakom) Fisip UTU, periode 
2018/2019.

 J u n a i d i 
menga takan ,  bag i 
s e o r a n g  t e r d i d i k , 
terutama mahasiswa, 
baca dan tulis tak dapat 
dihindari. Mulai dari 
membuat makalah, 
presentasi, jurnal, esai, 
resume, penelit ian, 
dan sejenisnya.
 “Baca dan tulis, moyangnya literasi,” 
ungkap pendiri sekolah literasi media kreatif 
Basajan Creative School (BCS) ini.

LENTERA- Kehidupan kampus tidak hanya 
terbatas pada kegiatan diskusi, tapi juga 
diwarnai kegiatan lainnya seperti membaca 
dan menulis. Namun sayangnya, praktik 
baca tulis di kampus, terutama di kalangan 
mahas iswa,  mas ih  hanya sebatas 
memenuhi kewajiban perkuliahan.
 “ M i s a l n y a  s a j a ,  m a h a s i s w a 
membaca buku jika ada tugas yang 
diberikan dosen. Menulis baru sebatas 
makalah. Untung-untung jika tak copy paste 
bahan dari internet,” ujar Kepala UPT-
Teknologi Informasi dan Pangkalan Data 
(TIPD), Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri 
(STAIN) Teungku Dirundeng Meulaboh, 
Junaidi, M.Kom.I.

 Dosen Komunikasi dan Penyiaran 
Islam STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh 
ini menyampaikan, sudah sepatutnya 
budaya literasi terus dikembangkan di 
lingkungan kampus, sehingga mahasiswa 
mampu menggunakan segenap potensi 
dan skill yang dimiliki.

 “Jadikan literasi sebagai budaya, 
dan jadikan itu sebagai program utama 
kepengurusan satu periode ke depan,” 
tekannya.

 Wakil Dekan bidang Akademik Fisip 

UTU, Sudarman Alwy menyampaikan, 
kepengurusan Himakom yang baru harus 
menjadi contoh bagi mahasiswa lainnya. 
Baik dalam berpikir, bersikap maupun 
bertindak. Karenanya ia berpesan, seluruh 
mahas iswa F is ip ,  khususnya i lmu 
komunikasi, untuk terus mengembangkan 
potensinya.

 Kegiatan tersebut turut dihadiri, 
Ketua Jurusan Ilmu Komunikasi, Rahma 
Hidayati, Sekretaris Jurusan Reni Mulyani, 
para dosen dan mahaiswa

 “Makin suburnya hoax membuktikan 
bahwa literasi kian penting,” tegasnya.

 Terlebih di era digital teknologi yang 
semakin canggih, informasi dapat diakses 
dan disebarkan dengan mudah. Setiap 
orang dapat mengekspresikan diri dengan 
berbagai bentuk media yang tersedia.

Mahasiswa Harus 
Melek Literasi

Sumber: Basajan.Net

 Dian mengatakan, hadirnya E-
Library STAIN TDM merupakan satu inovasi 
yang dikembangkan perpustakaan STAIN 
Teungku Dirundeng Meulaboh, untuk 
mendongkrak minat baca di kalangan 
mahasiswa dan dosen.

LENTERA – Civitas akademika Sekolah 
Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) 
Teungku Dirundeng Meulaboh kini bisa 
mengakses bahan bacaan berbasis 
elektronik secara gratis melalui aplikasi E-
Library atau perpustakaan digital. Aplikasi 
tersebut diluncurkan Jumat, 14 Desember 
2018, di aula kampus setempat.
 “Kehadiran perpustakaan digital ini, 
diharapkan mempermudah masyarakat 
kampus dalam mengakses bahan bacaan, 
sekaligus untuk meningkatkan minat baca,” 
ujar Kepala UPT Perpustakaan STAIN 
Teungku Dirundeng Meulaboh, Dian 
Ayuningtyas, M.Pd.

 Dian menyampaikan, bahan bacaan 
yang terdapat di E-Library STAIN TDM juga 
bisa diakses secara bebas oleh masyarakat 
umum. “Kami ingin masyarakat kita 
teredukasi dengan literasi digital ini,” 
sambungnya.
 Peluncuran E-Library STAIN TDM 
dilakukan langsung oleh Ketua STAIN 
Teungku Dirundeng Meulaboh,  Dr. 
Syamsuar, M.Ag. Turut hadir dosen dan 
mahas iswa,  perwak i lan  penge lo la 
perpustakaan daerah, sekolah dan 
perguruan tinggi yang ada di Meulaboh.

 “Kini  membaca bisa semakin 
menyenangkan. Kapan saja dan di mana 
saja, referensi-referensi di perpustakaan 
bisa diakses dengan mudah,” ungkapnya.
E-Library STAIN TDM tersedia dalam dua 

versi, android dan windows. Untuk versi 
android, dapat diunduh pada Google 
Playstore dengan mengetik “E-Library 
STAIN TDM” pada tombol pencarian. 
Sedangkan untuk versi windows, yang 
digunakan pada perangkat laptop atau 
komputer, dapat diakses pada l ink 
http://kubuku.id/download/stain-teungku-
dirundeng-meulaboh-aceh-barat/.

 “Kehadiran E-Library STAIN TDM 
akan sangat membantu mahasiswa dalam 
menyelesaikan tugas-tugas kuliah dan 
tentunya lebih mudah untuk membaca 
buku,” ujar Cut Neli Wahyuni, mahasiswi 
semester akhir yang saat ini sedang 
menyelesaikan tugas akhir

 “Lima tahun ke depan, kita berharap 
STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh 
menjadi kiblat ilmu pengetahuan di Aceh, 
sekaligus menjadi Perguruan Tinggi Islam 
berbasis teknologi,” ungkap Syamsuar.

 Perpus takaan  d ig i ta l  STAIN 
Teungku Dirundeng Meulaboh akan terus 
d i l a k u k a n  p e n g e m b a n g a n  u n t u k 
penyempurnaan pada masa mendatang, 
sehingga diharapkan menjadi contoh bagi 
perguruan tinggi dan lembaga pendidikan 
yang ada di Barat Selatan Aceh.

 Ketua STAIN Teungku Dirundeng 
Meulaboh Dr. Syamsuar, M.Ag menyambut 

baik hadirnya E-Library STAIN TDM ini. 
Menurutnya, hadirnya perpustakaan digital 
merupakan bentuk kemajuan yang dialami 
kampus.

 “Semua gratis tanpa dipungut 
biaya,” lanjutnya.

 Hadirnya perpustakaan digital 
STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh 
membawa dampak positif bagi mahasiswa.
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Bek harap pageu keubeu lam padee, 
Bek harap jantong peureuloh hate, 
Leumiek tanoh keubeu keumeubang, 
Leumiek go parang gob mat kuasa.

Meunyoe ta beunci, cit le peu daleh
Meunyoe ta gaseh, salah pih beuna.

Tabri pih kutueng, tatueng pih kubri
Ta peugah kri bek ta iem droe.

Lheuh bak buya, meukumat bak rimueng. 
Mameh bek bagah ta ueut, 
phet bek bagah ta ulek.

Sabab lham bak djok, teuboh lham beusoe.
Sabab sidroe ureung brok, 
busok ban saboh nanggroe.

Kini Membaca Makin 
Menyenangkan

ekolah Tinggi Agama Islam Negeri 

S(STAIN ) Teungku Dirundeng 
Meulaboh terus melakukan 

pembenahan di semua sektor, demi 
mewujudkan harapan dan impian 
menjadi perguruan tinggi “Jantong Hate” 
masyarakat Aceh, khususnya di wilayah 
Barat Selatan.

 Kita berharap, siapa pun yang 

terpilih nantinya mampu melanjutkan 
“estapet' pembangunan yang telah 
dirancang. Baik untuk jangka pendek, 
menengah maupun jangka panjang, 
sehingga terjadinya sinergisitas program 
kerja.

 Ten tunya  un tuk  men jawab 
tuntutan di atas, tidaklah semudah 
membalikkan telapak tangan. Perlu 
dukungan dari semua pihak, mulai 
pemerintah pusat, provinsi maupun 
pemerintah daerah dan tentunya 
masyarakat sebagai penerima out pun 
dan outcome dari lembaga pendidikan 
ini.

 K e t i g a n y a  t e l a h 
mempresentasikan visi, misi dan 
program kerjanya di hadapan Senat, 
selaku tim penilai. Hasil penilaian 
k u a l i t a t i f  p a r a  a n g g o t a  s e n a t 
menyatakan,  ket iga bakal  calon 
dianggap layak untuk mengikuti tahapan 
seleksinya berikut, yaitu penyampaian 
visi, misi dan program kerja di hadapan 
tim panelis di Kementerian Agama RI. 
Setelah itu baru kemudian dilakukan 
penetapan dan pelantikan Ketua STAIN 
Teungku Dirundeng Meulaboh definitf 
periode 2019-2023.

 Tahun 2019, STAIN Teungku 
D i r u n d e n g  M e u l a b o h  a k a n 
melaksanakan beberapa agenda 
penting, di antaranya pemilihan Ketua 
periode 2019-2003 dan transformasi 
peralihan status menjadi Institut Agama 
Islam Negeri (IAIN) Teungku Dirundeng 
Meulaboh. Tim penjaringan telah 
menetapkan tiga bakal calon Ketua 
STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh 
periode 2019-2023, yaitu Dr. Syamsuar, 
M.Ag, Dr. Inayatillah, MA dan Dr. 
Azhar,M.Pd.

 Selain pemilihan Ketua STAIN 
Teungku Dirundeng Meulaboh yang 
baru, juga terdapat agenda besar 
lainnya yaitu alih status STAIN menjadi 
IAIN Teungku Dirundeng Meulaboh. Hal 
ini tentunya bukanlah pekerjaan yang 
gampang. Untuk itu, segala sektor perlu 
dibenahi demi peningkatan mutu 
pendidikan. Di antara peningkatan dan 
penambahan Sumber Daya Manusia 
(SDM), baik dosen maupun tenaga 
kependidikan. Ini merupakan hal yang 
mutlak untuk menjawab tuntutan 
Revolusi Industri 4.0, yang menuntut kita 
semua untuk senantiasa tanggap 
t e r h a d a p  p e r k e m b a n g a n  i l m u 
pengetahuan berbasis digitalisasi.
 Akhirnya, selamat menyambut 
tahun baru 2019, dengan resolusi baru, 
semangat baru, jiwa baru dan harapan 
baru. Mari manfaatkan setiap waktu dan 
kesempatan menjadi peluang untuk 
meraih kesuksesan
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Seputar Kampus

 Direncanakan, raja dan ratu baca 
terpilih akan mulai digandeng untuk 
membantu perpustakaan pada Januari 
2019. Adapun raja dan ratu baca STAIN 
Teungku Dirundeng Meulaboh tahun 2018 
yaitu, Anri Hamzah dan Zaitun Afni.

 Raja dan ratu baca terpilih, nantinya 
akan  beke r j asama  dengan  p ihak 
perpustakaan kampus dalam membantu 
pengembangan, serta meningkatkan minat 
baca mahasiswa.
 Kepala Perpustakaan STAIN 
Teungku Dirundeng Meulaboh, Dian 
Ayuningtyas berharap, pemilihan raja dan 
ratu baca dapat meningkatkan minat baca, 
serta jumlah pengunjung perpustakaan.

 “Selama ini mahasiswa lebih sering 
memperoleh informasi di gadget, 
sehingga minat baca di pustaka 
menurun drastis,” ujarnya. 
 Selain itu, pihaknya juga mencoba 

m e n g h i l a n g k a n  p a r a d i g m a  y a n g 
menganggap perpustakaan itu tempat 
yang membosankan.
 “Untuk mengubah paradigma itu, 
kita juga melakukan diskusi dan hal lainnya 
yang lebih menarik,” jelasnya. 

LENTERA- Guna menumbuhkan minat 
baca di kalangan mahasiswa, Sekolah 
Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) 
Teungku Dirundeng Meulaboh adakan 
pemilihan raja dan ratu baca, Kamis 22 
November 2018, di Aula kampus setempat.

Wartawan: Muhammad Ikhsan

 “Semoga cita-cita untuk menjadikan 
mahasiswa STAIN yang gemar membaca 
dan berwawasan luas dapat terwujud,” 

harap Dian.

 “Mahasiswa harus lebih sering lagi 
ke pustaka, banyak hal yang bisa 
dilakukan. Sekarang pustaka kita sudah 
memi l i k i  be rbaga i  keg ia tan  yang 
mengedukas i  dan  ten tunya  t i dak 
membosankan,” tutupnya.
 Acara tersebut dihadiri oleh kepala 
perpustakaan Dian Ayuningtyas, staf 
karyawan perpustakaan, staf Akademik, 
para dosen, duta baca Aceh Barat serta 
para mahasiswa yang turut berpartisipasi 

 Ketua panitia, Irma Maulinda 
menyampaikan, acara ini merupakan 
terobosan baru yang dilaksanakan unit 
perpustakaan, agar mahasiswa lebih aktif 
m e m b a c a  s e r t a  m e n g u n j u n g i 
perpustakaan.

Rangsang Minat Baca, 
 Pilih STAIN

Raja dan Ratu Baca
Wartawan: Muhammad Ikhsan

 Ketua Jurusan Tarbiyah dan 
Keguruan Junias Zulfahmi, MA menyambut 
baik inisiatif pengembangan mata kuliah 
tersebut yang akan memberikan hal positif 
bagi mahasiswa dalam memahami 
sejarah. Selain i tu,  pihaknya juga 
melakukan penjajakan kerjasama dengan 
Fatani University Thailand dalam bidang 
peningkatan mutu pendidikan

 Adapun mahasiswa yang ikut dalam 
Studi Sejarah tersebut merupakan 
gabungan dari dua jurusan, yaitu Tarbiyah 
dan Keguruan,  ser ta Dakwah dan 
Komunikasi Islam. Pada kesempatan 
tersebut, para mahasiswa mengunjungi 
Makam Po Teumeureuhom di Lamno Aceh 
Jaya, Rumoh Cut Nyak Dhien di Lam 
Pisang Aceh Besar, Museum Aceh, Makam 

Syiah Kuala, Taman Putroe Phang dan 
Makam Sultan Iskandar Muda di Banda 
Aceh.

LENTERA- Enam puluh satu mahasiswa 
STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh 
melakukan studi sejarah ke sejumlah situs 
sejarah di Aceh. Studi sejarah sejarah 
t e r s e b u t  m e r u p a k a n  b a g i a n  d a r i 
penda laman mata  ku l iah  Se ja rah 
Indonesia dan Dunia, Sejarah Peradaban 
Islam dan Ilmu Budaya Dasar yang diampu 
oleh Syahwaludin, MA.

 Kegiatan tersebut turut didampingi, 
Ketua Jurusan Tarbiyah dan Keguruan 
Junias Zulfahmi, MA, Sekretaris Jurusan 
Dakwah dan Komunikasi Islam, Mutia Tisa, 
M.Kom.I dan Ketua Prodi PGMI Masni 
Zaini, MA.
 Syahwaludin,MA mengatakan, 
kegiatan tersebut bertu juan untuk 
mengenalkan jejak sejarah Indonesia dan 
Aceh kepada mahasiswa, khususnya yang 
berkaitan dengan peradaban Islam. 
Kegiatan yang berlangsung tiga hari 
tersebut juga diisi dengan kuliah umum 
oleh Wakil Rektor Fatani University 
Thailand, bidang Luar Negeri, Assoc. Prof. 

Dr. Shukree Langputeh.
 “ S e m o g a  d e n g a n  p r o g r a m 
kunjungan belajar langsung ke situs 
sejarah, mahasiswa dapat memahami 
secara detail tentang bagaimana sejarah 
dunia,” ujar Syawal. 

Mahasiswa                 dan                     Studi Sejarah

Raja dan Ratu Baca 
STAIN 2018

Anri dan Zaitun,

 Makalah hasil penelitian kolaborasi 
antara Irfani Wafira dengan Ridho Fahlevi 
mahasiswa UIN Ar-Raniry tersebut, 
membahas tentang mutu pendidikan. 
Keduanya melakukan analisis daya saing 

masyarakat Aceh dalam menghadapi 
Revolusi Industri 4,00.

 Kegiatan dengan tema The Role of 
Parents in Shaping Children's Characters 
tersebut, berlangsung di Anjong Mon Mata 
Banda Aceh, 3-4 Desember 2018. Dikuti 
300 peserta lebih dari berbagai perguruan 
tinggi di Aceh.

 Dian berharap, penelitian tersebut 
dapat menjadi indikator pengembangan 
pendidikan di Aceh ke depan. Terlebih 
dengan tuntutan globalisasi semakin yang 
kian komplit.
“Semoga  I r fan i  dapa t  memot i vas i 
mahasiswa lain untuk berperan aktif dalam 
penelitian bersama dosen,” ungkapnya.

LENTERA- Irfani Wafira, mahasiswa 
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri 
(STAIN) Teungku Dirundeng Meulaboh, 
tampil pada International Conference on 
Early Childhood Education (ICECED). 
Da lam kon fe rens i  te rsebu t ,  I r f an i 
menyampaikan makalah dengan judul 
Strategies for Improving The Quality of 
Education in The Twenty One Century yang 
dilaksanakan Universitas Syiah Kuala dan 
PKK  Aceh.

 Dalam penelitian yang dibimbing 
dosen  STA IN  Teungku  D i rundeng 
Meulaboh, Dian Ayuningtyas, M.Pd dan 
Rahmat Syah Putra, M.Pd tersebut, 
memaparkan bentuk-bentuk strategi yang 
dapat dilakukan untuk meningkatkan mutu 
pendidikan di Abad 21.
 “Ini merupakan pengembangan riset 
yang saya lakukan sebelumnya tentang 
minat masyarakat Aceh terhadap pelayanan 
pendidikan,” ujar Dian.

 Konferensi tersebut dibuka Rektor 

Universitas Syiah Kuala, Prof. Dr. Ir. Samsul 
Rizal, M.Eng. Hadir sebagai Keynote 
Speakers, Assoc Prof. Dr. Haji Adanan bin 
Haji basar Rais dari Collage University 
Perguruan Ugama Brunei Darussalam. Enc. 
Az iz  Mohd Yat im (Fe l low reseach 
management and innovation center and 
teaching staff member of counseling 
Departement Sultan Idris Education 
University Tanjung Malim, Malaysia).
 Assoc. Prof. Dr. Shukree Langputeh 
(Deputy rector for International Affairs 
Fatani University Pattani Thailand), Petro 
Alexy (Indonesian Children's Writer, Trainer 
and creativity for young children and 
konsultan for indonesian's early children 
Education). Assoc. Prof. Dr. Qismullah 
Yusuf (Senior Lecturer of Syiah Kuala 
University), dan Dr. Ir. Dyah Erti Idawati, M.T 
(Introduction STEM from Early Childhood 
Education) 

Internasional

Tarbiyah Dakwah
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Wartawan: Ariski Septian

Wartawan: Ariski Septian

 “ K a r e n a  s a a t  i n i ,  m i n a t 
mahasiswa ke Perpustakaan masih 
rendah,” ujarnya. 

 P u s t a k a w a n  i n i 

mengungkapkan, kegiatan serupa akan 
dilakukan pada tahun depan, dengan 
format yang lebih menarik.

LENTERA – Anri 
Hamzah dan Zaitun Afni dinobatkan 
sebagai Raja dan Ratu Baca Sekolah 
Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) 
Teungku Dirundeng Meulaboh tahun 
2018. Keduanya mengungguli sepuluh 
peserta lainnya dalam ajang pemilihan 
Raja dan Ratu Baca yang dilaksanakan 
U n i t  P e l a k s a n a  Te k n i s  ( U P T ) 
Perpustakaan, Kamis, 22 November 
2018, di kampus setempat.
 Adapun finalis lainnya yang masuk 
tahapan Grand Final yaitu, Fathur Rizki 
dan Ida Sartina yang terpilih sebagai 
Juara 2. Dimas Pramadana dan Rica 
Rahayu, sebagai Juara 3.
 Kepala UPT Perpustakaan Dian 
A y u n i n g t y a s ,  M . P d  d a l a m 
menyampaikan, kegiatan tersebut 
bertujuan menumbuhkan budaya literasi 
membaca di kalangan mahasiswa STAIN 

Teungku Dirundeng 
M e u l a b o h .  I a 
berharap, Duta Baca 
dapat menggalakkan 
m i n a t  b a c a  d i 
lingkungan kampus, 
ser ta memot ivasi 
mahasiswa untuk 
l e b i h  s e r i n g 

mengunjungi perpustakaan.

 “Ini 
sebagai salah 
satu cara untuk 
mengedukasi agar 
pengunjung Perpustakaan 
meningkat,” jelasnya.

 Ketua Panitia Pelaksana 
pemilihan Raja dan Ratu Baca STAIN 
2018, Irma Maulinda, SIP 
mengatakan, acara ini 
sebagai sebuah trobosan 
yang dilakukan UPT 
Perpustakaan untuk 
meningkatkan 
atmosfir akademik 
di STAIN Teungku 
Dirundeng 
Meulaboh.

 R a t u  B a c a  S TA I N  Te u n g k u 
Dirundeng Meulaboh 2018, Zaitun Afni 
megucapkan rasa syukur atas terpilihnya 
raihan prestasi terebut. Kini ia memiliki 
tanggung jawab besar untuk memajukan 

dan mebudayakan literasi di kalangan 
mahasiswa

Mahasiswa STAIN 

Irfani Wafira (kanan). Foto: Istimewa

“Semoga Irfani dapat memotivasi mahasiswa 
lain untuk berperan aktif dalam penelitian bersama dosen”
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LENTERALENTERA

MENGENAL BACALON KETUA STAIN

 Tak banyak yang mereka harapkan dari kita, 
menjadi anak yang taat aturan agama serta perintah  sang 
pencipta, kebanggaan kedua orangtua dan berguna bagi 
hamba Allah di seluruh penjuru dunia, itulah harapan 
mereka dari kita anaknya. 

 Cuma itu yang paling utama mereka harapkan, 
buatlah mereka bangga dan ridha pada kita, karena suatu 
saat nanti kita juga akan diperlakukan dengan cara yang 
sama oleh anak-anak kita. Jangan ciptakan anak-anak 
kita nanti durhaka, cukup dengan cara kita tidak 
melakukan yang durhaka pada kedua orangtua

 Kejadian yang mengharukan itu, tanpa disadari 
membuat para hadirin mengeluarkan air mata, mungkin 
berbagai hal yang terbayangkan, ada yang merenungi 
banyaknya dosa yang telah dibuat tanpa sengaja pada sang 
ayah, ada juga saat hari bahagia itu tidak mampu 
menghadirkan lagi mereka untuk melihat puncak keberhasilan 
yang telah diraih, bahkan ada juga yang telah dengan sengaja 
menyia-nyiakan dan sempat berpandangan salah terhadap 
meraka. 

eberapa bulan yang lalu ditahun 2018, ada suatu 

Bkejadian yang membuat hati kita begitu tersentuh, 
kejadian tersebut terjadi pada momen-momen wisuda 

mahasiswa pada salah satu Universitas terkemuka di 
Indonesia, dimana di acara yang keramat itu seorang Rektor 
sambil melantunkan sebait lagu “Titip Rindu Buat Ayah” karya 
Ebit G Ade, menarik tangan salah seorang lelaki tua ke depan 
panggung wisuda, orang tersebut tidak lain merupakan salah 
seorang ayah dari mahasiswi yang sedang mengikuti sesi 
keramah itu. 

 Ayah rela berkorban nyawa, mereka rela bekerja 
banting tulang, tanpa mengenal lelah, menghilangkan rasa 
malu dan dahaga untuk membuat anaknya bahagia. 
Menyembunyikan rasa lapar dan penatnya bekerja. Ayah 
adalah orang yang menangis di kegelapan malam saat sang 

anak sedang terlenyap tidur. Dalam hati dan fikirannya 
selalu diselimuti doa-doa keselamatan anaknya di dunia 
sampai akhirat kelak.
 Itulah sang ayah, mereka pahlawan yang tanpa 
disadari sang anak. Mulai memperkenalkan kalimat tauhid 
pertama saat anak itu lahir, sampai jantung mereka 
berhenti berdetak. Ayah adalah orang yang mencintai kita 
dalam diam. Orang yang tak paham cara menangis. Ia 
juga orang yang selalu mengerti akan hati ketika yang lain 
tidak mampu memahami. Sebagai anak sepatutnya kita 
memperlihatkan rasa bangga mereka, berjuanglah untuk 
sukses, jangan sia-siakan usaha mereka. Terus berkbakti 
selama mereka masih ada dan terus kirimkan doa apabila 
mereka telah bersama sang pencipta.
 Jangan sombong, karena sukses itu tidak semata-
mata dari hasil keringatnya usaha kita, namun di sana ada 
doa kedua orangtua, serta orang-orang yang menyangi 
kita. Itulah realita kehidupan, terkadang kita lebih sering 
menangis setelah sesuatu yang salah telah kita kerjakan. 
Butuh kedewasaan untuk merenungi supaya mampu 
menghindari dan meminimalisir kesalahan tersebut, 
terutama terhadap kedua orangtua.

 Tidak salah memang, namun perlu juga kita sadari 
bahwa ada yang lain yang begitu besar memberikan kasih 
sayang pada kita dengan cara berbeda. Kasih sayang 
seorang ayah dapat membelah gunung tinggi sekalipun. 
Namun ayah tidak pandai memperlihatkan kasih sayang itu 
pada anaknya. Tak pula pandai mengucapkan kata sayang, 
tetapi kasih sayang dan cinta dapat terlihat dari usaha dan 
pengorbanan yang telah ia lakukan untuk membuat anak-
anaknya bisa tersenyum. 

 Itulah resiko menjadi anak, ia mungkin belum begitu 
mengerti besar dan dalamnya kasih sayang ayah kecuali 
suatu saat nanti sudah berada pada posisi yang sama seperti 
ayah mereka. Selama ini kita lebih banyak melihat ibu yang 
selalu memberikan kasih sayang pada kita. Ibu selalu 
dominan terlihat perhatiannya pada kita dan ibu yang selalu 
berada di samping kita di hari-hari yang kita lewati. 

 Kanda Sayed Azmi dalam bait lagunya “Nasehat 
Ayahanda” tentang harapan seorang ayah pernah 
mensya'irkan “…tan meuharap balah jasa ayah ngoen 
poema peurayeuk gata, menyoe kamoe hana lee sinoe di 
dalam donya, beuna takirem meusikrak do'a”. 

THE POWER OF FATHER’S LOVE
Penulis : Syibran Mulasi, MA

“Kebaikan seorang ayah lebih tinggi daripada gunung dan 
kebaikan seorang ibu lebih dalam dari laut”

Ketua Jurusan Dakwah dan Komunikasi Islam
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Meningkatkan kualitas penelitian dan desiminasi hasil penelitian dalam 
rangka pengembangan ilmu pengetahuan Islam yang terintegrasi secara 
ontologis, epistimologis dan aksiologis guna membangun masyarakat 
Islam yang moderat. Memperkuat dan memperluas jaringan kerjasama 
institusional dengan lembaga Regional, Nasional dan Internasional serta 
menciptakan iklim akademik yang mampu mendorong percepatan 
mewujudkan STAIN menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul, Kompetitif 
dan Integratif di tahun 2023

 Dalam berorganisasi, Syamsuar 
pernah menduduki sejumlah posisi 

penting, seperti Presidium Korps Alumni 
Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Aceh Barat 

2017, Ketua ICMI Korda Aceh Barat, Ketua Forum Kerukunan Umat 
Beragama (FKUB). Syamsuar yang merupakan pakar dalam kajian ilmu 
Syariah, juga dipercaya Pembina Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia.
 Syamsuar menamatkan pendidikan dasar di MIN Merduati Banda 
Aceh, tahun 1979. SMP Negeri 6 Banda Aceh, tahun 1982 dan SMA 
Iskandar Muda Banda Aceh tahun 1985. Menempuh pendidikan Studi 

Strata Satu (S1) pada Fakultas Dakwah Penyiaran dan Penerangan 
Agama Islam di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ar-Raniry Banda Aceh 
tahun 1990. Kemudian melanjutkan Program Magister Pemikiran Islam, 
tahun 2004 dan Doktoral tahun 2010 disiplin Ilmu Fiqh Modern di IAIN Ar-
Raniry Banda Aceh.

Dengan segenap kemampuan manajerial dan pengalaman 
yang dimiliki selama ini, Syamsuar memutuskan untuk kembali 
mengajukan diri sebagai salah satu calon Ketua STAIN Teungku 
Dirundeng Meulaboh, Periode 2019-2023. Untuk membangun STAIN di 
masa mendatang, Syamsuar memiliki Misi meningkatkan kualitas 
penyelenggaraan pendidikan berbasis syariat Islam yang unggul dan 
mandiri guna menghasilkan lulusan cerdas secara intelektual, sosial dan 
spiritual. 

L
ahir di Kampung Laksana Banda 
Aceh, 26 Desember 1965. Laki-
laki yang dalam keseharian 

akrab disapa Abi ini, merupakan 
Ketua STAIN Teungku Dirundeng 
Meulaboh yang telah menjabat 
sejak 2014. Ketika kampus masih 
bers ta tus swasta d i  bawah 
Yayasan Pendidikan Teuku Umar 
Johan Pahlawan (Yapentujopa), 

bapak lima anak ini juga dipercaya 
menjabat ketua sejak 2008.

Dr. Syamsuar, M.Ag 

T
egas dan bersahaja, begitulah kesan yang terlihat dari sosok 
perempuan kelahiran Banda Aceh, 4 Oktober 1973 ini. Inayatillah 
merupakan dosen pada Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik di UIN Ar-

Raniry. Ia menjabat Ketua Lembaga Pusat Penjaminan Mutu (LP2M) UIN 
Ar-Raniry Banda Aceh, sejak 2013.

 Meningkatkan kualitas dan kuantitas publikasi ilmiah sebagai 
sarana desiminiasi hasil penelitian studi islam yang Inklusif-Integratif. 

M e n y e l e n g g r a k a n  p e n g a b d i a n  d a n 
pemberdayaan masyarakat yang kreatif 
i n o v a t i f  b e r o r i e n t a s i  p a d a 
pembangunan masyarakat madani. 
Membangun jaringan kerja sama 
institusional tingkat regional, 
nasional dan internasional guna 
pengembangan mutu Tri Dharma 
Perguruan Tinggi. 

 Mengembangkan perpustakaan yang 
kaya rujukan dalam bidang Kajian Turats. Meningkatkan kualitas sumber 
daya manusia yang unggul dan moderat untuk pembangunan peradaban 
Aceh

 Menyelenggarakan tata 
kelola layanan yang baik dan 
bersih. Mewujudkan Perguruan 
Tinggi yang unggul kreatif dan 
inovatif; mengembangkan budaya 
a k a d e m i k  d i k a l a n g a n  s i v i t a s 
akademika. 

 Inayatillah merupakan alumni Doktoral Falsafah University 
Malaya, di bidang Sejarah dan Tamaddun Islam pada tahun 2011 lalu. 
Studi Magisternya dengan konsentrasi Studi Islam diselesaikan di IAIN Ar-
Raniry tahun 1996. Gelar Sarjanya IAIN Ar-Raniry Program Studi Tadris 
Bahasa Arab tahun 1991.

 Inayatillah memiliki Visi untuk menjadikan STAIN Teungku 
Dirundeng Meulaboh menjadi Perguruan Tinggi Unggul dan Rujukan 
dalam pengembangan kajian khazanah Islam.  Adapun Misinya yaitu 
melaksanakan pendidikan dan pengajaran yang unggul dalam studi islam 
berbasis turats. Mengembangakan peneilitian khazanah dunia islam yang 
inklusif-integrative.

 Saat ini, Inayatillah tercatat aktif dalam Forum Peneliti Aceh, 
sebagai ketua bidang Sosial dan Budaya. Selain itu, Ia juga mengetuai 
Disvisi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada 
Himpunan IIndonesia untuk Pengembangan Ilmi-ilmu Sosial (HIPIIS). Dr. Inayatillah, M.Ag 

 Laki-laki kelahiran Meuko Meugit, 12 
Desember  1968 in i  merupakan 

Pegawai Negeri Sipil yang cakap, dan 
disiplin. Hal ini ditunjukkan dengan raihan 

Satyalancana Karya Satya 20 Tahun dari Presiden Republik Indonesia di 
tahun 2017. 

 Azhar juga tercatat sebagai Sekretaris Forum Pembaruan 

Kebangsaan (FPK) Provinsi Aceh. Setelah sebelumnya juga menjabat 
Ketua di Forum FPK tahun 2015 sampai dengan 2017.Azhar merupakan alumni 

Fakultas Tarbiyah IAIN Ar-
Raniry pada Program Studi 

B a h a s a  A r a b  t a h u n  1 9 9 2 . 
Menyelesaikan Pasacasarjana di 
Universitas Pendidikan Indonesia 
( U P I )  B a n d u n g .  S t u d i 
magisternya yang fokus pada 
kajian pengembangan kurikulum, 
diselesaikannya pada tahun 2002 

d a n  S t u d i  D o k t o r a l n y a 
diselesaikannya pada tahun 2011.

 Dalam upaya memajukan STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh di 
masa mendatang, Azhar memiliki Misi untuk mengembangkan dan 
melaksanakan paradigma kurikulum ilmu keislaman dalam kerangka 
ontologi, epistimologi dan aksiologi. Mengembangkan pendidikan dan 
pembelajaran yang berorientasi pada program studi, komputerisasi, 
informasi dan komunikasi yang analitis, kreatif, inovatif dan kolaboratif 
secara fisik dalam dan di luar ruang kelas. Melaksanakan pendidikan dan 
pembelajaran yang berlandaskan iman, taqwa, akhlakulkarimah dan 
rahmatanlil'alamin.

 Saat ini Azhar menjabat Ketua Program Studi (Prodi) S3 
Pendidikan Agama Islam (PAI) di Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda 
Aceh. Sebelumnya Azhar pernah menjabat Ketua Program Studi 
Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI) UIN Ar-Raniry pada tahun 
2013 sampai dengan 2015.

 Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian yang relevan, 
aktual, kompetitif, fisibel, dalam menghadapi tantangan global; 
Menyelenggarakan pengabdian masyarakat yang berbasis Ke-Islaman, 
Ke-Bangsaan, dan Ke-Unggulan; Melahirkan lulusan yang berakhlakul 
karimah, berintegritas, bermutu, cerdas, memilki leadership yang kuat, 
berdaya saing dan menjadi rahmatan lil alamin; Mewujudkan reformasi 
birokrasi dan tata kelola yang transparan dan akuntabel berbasis 
informasi dan teknologi; Meningkatkan kualitas sumberdaya Pendidikan; 
dan Mewujudkan kesejahteraan dosen, karyawan dan mahasiswa melalui 
kesejahteraan akademik dan finansial 

Dr. Azhar, M.Pd
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