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KATA SAMBUTAN KETUA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM PENGEMBANGAN ILMU AL-QUR`AN
(STAI-PIQ) SUMATERA BARAT

ﺑﺴﻢ اﻠﻠﻪ اﻠرﺤﻤﻦ اﻠرﺤﻴﻢ

Assalamu'alaikum wrb

Segala puja dan puji kita panjatkan kehadirat ALLAH SWT, Dia lah Tuhan yang pantas kita
sembah, dan kepada-Nya kita berharap dan memohon perlindungan. Salawat dan salam
semoga tercurah kepada Nabi Besar Muhammad SAW. Sesungguhnya dalam diri Rasulullah
terdapat suri tauladan terbaik bagi umat manusia.

Melihat perkembangan ilmu pengetahuan dan perubahan Prilaku Sosial yang semakin global
dan cepat, sudah selayaknya kita perlu mempersiapkan diri agar perkembangan/perubahan
tersebut dapat dimengerti dan dijawab secara baik dan benar, terutama bagi putra-putri kita
untuk menjalani proses hidup dan kehidupan di masa datang. Proses kehidupan di masa
datang adalah proses implementasi diri yang penuh dengan berbagai macam tantangan dan
rintangan. Tantangan dalam mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan rintangan dalam
menghadapi prilaku moral. Memang sangat beralasan bagi para orang tua, bahwa
anak-anaknya diharapkan dapat menjalani proses kehidupan secara baik dan benar,
proporsional dan professional.

Seiring perkembangan teknologi tersebut di atas, maka sebagai salah satu lembaga pendidikan
STAI-PIQ Sumbar dituntut untuk dapat mengikuti perkembangan zaman, sehingga ilmu-ilmu
ke-Islaman itu sendiri tidak mandek atau ketinggalan zaman. Oleh sebab itu lah dibuat webste
ini sebagai wahana STAI-PIQ Sumbar untuk dapat mengeksploitasi STAI-PIQ Sumbar ke dunia
luar yang lebih luas, sehingga tidak lagi sersekat oleh tirai jarak yang berjauhan. melalui
website ini kita dapat saling berbagi informasi guna kemajuan STAI-PIQ Sumbar kedepannya,
baik itu alumni, dosen, mahasiswa dan masyarakat umum. Serta dengan adanya website ini
diharapkan mahasiswa lulusan STAI-PIQ Sumbar lebih akrab dengan teknologi, sehingga tidak
ada lagi ulama, maupun cendekiawan muslim nantinya yang gagap akan teknologi. Disamping
itu dengan adanya website ini sangat membantu sekali pada mahasiswa yang sedang
melaksanakan perkuliahan. Sebab bahan-bahan kuliah telah disediakan disini, jadi tidak ada
lagi alasan susah mencari bahan, atau tidak punya bahan sewaktu mengikuti perkuliahan.
Dengan demikian maka akan lebih meningkatkan kualitas lulusan STAI-PIQ Sumbar
kedepannya.
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Terwujudnya STAI-PIQ sebagai pusat studi yang solid tentang ilmu-ilmu al-Qur'an, dengan
kualitas SDM yang memiliki akhlak Qur'ani (keluhuran moral, kedalaman spiritual, kecerdasan
intelektual, kematangan profesional) dan mampu merespon perkembangan zaman adalah Visi
Sekolah Tinggi Agama ISlam Pengembangan Ilmu Al-Qur'an (STAI-PIQ) Sumatera Barat.

Sekolah Tinggi Agama Islam Pengembangan Ilmu Al-Qur'an (STAI-PIQ) Sumatera Barat
adalah satu-satunya sekolah tinggi Ilmu-ilmu Al-Qur'an di Sumatera yang memiliki cita-cita
membumikan Al-Qur`an. Unggul dalam menghadapi perkembangan Ilmu Pengetahuan dan
berkulaitas dalam menjawab problemtika moral, sesuai dengan tuntunan Al-Qur’an dan
As-Sunnah.

Kerja sama yang baik di antara seluruh civitas akademika adalah modal utama dalam
pembinaan dan pengembangan Sekolah Tinggi Agama Islam Pengembangan Ilmu Al-Qur'an
(STAI-PIQ) Sumatera Barat kedepannya.

Semoga Allah SWT. senantiasa memberikan perlindungan dan pertolongan-Nya kepada kita
semua. Amiin yaa rabbal ‘alamin.

Jazzakumullah Khairan Katsiran

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

KETUA
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