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Visi ABFII 2019 dan Paradigma Baru Pembelajaran di 

Perguruan Tinggi 
 

Yang terhormat, 

Bapak Pimpinan YPP 

Para Wakil Rektor 

Para Kepala Program Studi dilingkungan ABFII Perbanas, Para unsur 

pimpinanan pengelola ABFII, Para Dosen dan para pegawai administrasi 

Para  Mahasiswa baru ABFII Perbanas angkatan 2009/2010 yang berbahagia 

dan  saya banggakan, 

dan seluruh mahasiswa  ABFII Perbanas yang saya cintai serta hadirin semua 

yang saya muliakan  

Assalamu alaikum WW 

Selamat Pagi dan salam sejahtera untuk kita sekalian 

Marilah  terlebih dahulu kita bersama pada pagi yang cerah 31 Agustus 2009 

ini memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat 

dan karuniaNya , sehingga  kita dapat berkumpul di lapangan Kampus ini untuk 

melaksanakan  upacara Penerimaan Mahasiswa Baru ABFII Perbanas  tahun 

akademik 2009/2010. 

Untuk itu mari kita  semua  beri applaus tepuk tangan  yang meriah untuk 

menerima mereka . 

Adik-adik dan anak-anakku mahasiwa baru yang saya banggakan, 

Atas nama sivitas akademika ABFII Perbanas pada kesempatan yang baik  ini ,  

kami menyampaikan ucapan Selamat Datang dan Selamat Bergabung  bersama  

Keluarga Besar ABFII Perbanas (Asian Banking Finace and Informatic  Institute) 

atau IKPIA,  Institut Keuangan, Perbankan dan Informatika Asia, sebuah 

Lembaga Perguruan Tinggi yang berada dibawah Yayasan Pendidikan Perbanas 

yang merupakan afiliasi dari Perhimpunanan Bank-bank Nasional  atau 
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Perbanas.   Asosiasi Perbanas beranggotakan 89 Bank bank nasional di 

Indonesia. 

Upacara pagi hari ini juga memiliki makna tersendiri,  karena awal tahun kuliah 

baru berada dalam bulan suci Ramadhan 1430 H,  bulan yang penuh 

perjuangan melawan hawa nafsu, karena itu kami juga menyampaikan  

Selamat Menunaikan ibadah puasa bagi adik2 mahasiswa dan kita semua yang 

sedang menjalaninya, semoga Allah SWT memberikan kekuatan dan menerima 

amal ibadah puasa kita. 

Para  mahasiswa baru dan hadirin sekalian, 

Pada kesempatan pagi hari yang cerah ini, saya ingin menyampaikan beberapa 

hal penting berkenaan dengan penerimaan  mahasiswa baru di lembaga ini.  Ini  

perlu saya sampaikan  khususnya kepada anak-anakku para mahasiswa baru, 

bahwa:  pertama kalian layak untuk bersyukur dan  berbangga karena kalian 

adalah bagian yang terpilih dari sekitar 1347 pendaftar dari berbagai penjuru 

tanah air yang ingin menyandarkan masa depannya, melalui studi di lembaga 

ini. Di antara kalian yang diterima ini termasuk di antaranya rekan-rekan 

mahasiswa baru yang berasal dari Padang dan Bengkulu sebagai daerah asal 

mahasiswa baru terjauh yang kami terima. Yang kedua perlu diingat juga 

bahwa kalian semua, adalah pemegang amanah dari Ayah, Ibu dan Keluarga 

untuk dapat belajar di ABFII Perbanas Ini dengan sebaik baiknya, demi   

membangun masa depan yang  sukses dan gilang gemilang,  baik untuk diri 

sendiri, keluarga maupun pembangunan  kesejahteraan bangsa dan Negara 

kita. 

Anak-anakku para mahasiswa baru,  kalian semua  selayaknya dapat bersyukur 

dan berbangga hati memilih dan bergabung di kampus ini,  karena kalian  

memiliki kesempatan untuk dapat menempuh proses pendidikan tingginya di 

sebuah lembaga yang sungguh-sungguh fokus dan  berkomitmen untuk 

memfasilitasi pengembangan modal manusia yang mumpuni di masa depan 

dibidang keuangan perbankan dan informatika. Keistimewaan dan pilihan ini 

hendaknya tidak membuat kita sombong, namun justru harus ditanggapi 

dengan sikap rendah hati agar kita senantiasa sadar, bahwa bangsa ini 

senantiasa membutuhkan SDM (sumber-sumber daya manusia) terbaik yang 

selalu mau dan mampu belajar sepanjang hayat dan membuat perbedaan demi 

masa depan dan kesejahteraan bersama yang lebih baik dari waktu kewaktu. 
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Nilai nilai fundamental yang umum berlaku bagi seseorang professional  yang 

ingin bekerja dibidang perbankan keuangan dan informatika adalah kejujuran, 

amanah, memiliki kepribadian sebagai intermediator yang baik dan menarik, 

creative dan mumpuni  serta memiliki dedikasi dan integritas yang tinggi. 

Hadirin sekalian dan para mahasiswa baru yang saya banggakan, 

Pertanyaannya kemudian adalah bagaimana kita dapat memanfaatkan 

kesempatan ini secara baik dan sungguh-sungguh? Bagaimana pula lembaga ini 

mampu membantu anda  rekan-rekan mahasiswa sekalian dalam mencapai 

cita-cita kalian di masa depan?  

Untuk itu perkenankanlah saya untuk berbagai sedikit pemikiran sederhana 

saya tentang perlunya perubahan pola pikir pembelajaran di era ini. Mengapa 

demikian? Karena kompetisi dan perkembangan lingkungan saat ini dan di 

masa depan sangat dinamis dan cepat berubah.  

Kemajuan dibidang  ICT (Information Comunication Technology) berjalan 

begitu cepat. Kita tahu saat ini melalui Hand phone kita tidak hanya sekedar 

bisa berkomunikasi dengan  teman, keluarga atau lainnya, tetapi kita bisa 

memiliki berbagai akses untuk masuk ke internet, facebook, email, melakukan 

berbagai transaksi keuangan dan perbankan, teleconference,  mencari peta 

posisi , mendown load berita tentang  TKI yang disiksa, tari pendet yang 

diklaim Negara jiran Malaysia dan lain sebagainya dalam hitungan waktu yang 

sangat cepat. 

Dalam kondisi  dan era globalisasi  dimana persaingan semakin ketat seperti 

ini, masih adakah relevansinya agar nilai-nilai  kehidupan yang luhur  dsn 

bersifat universal  tetap dijaga ?    

Ya, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah banyak  dan akan terus 

merevolusi cara kita hidup dan bekerja. Namun demikian saya berpesan 

khususnya kepada  para mahasiswa baru yang merupakan generasi penerus 

agar penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang diperoleh hendaknya 

selalu  dibarengi dengan nilai2 budipekerti yang luhur, nilai2 kebangsaan 

yang kuat ,  maupun nilai2 spiritual rochani sesuai dengan agama dan 

keyakinan kita masing2. Karakter semacam ini harus muncul pada setiap 

individu  alumni ABFII Perbanas. 
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Perkembangan teknologi telekomunikasi dan informasi telah membuat  

pengetahuan dan daya saing berkembang dan berubah secara cepat. Dengan 

kata lain, pengetahuan dan daya saing lama dapat menjadi usang dan oleh 

karenanya kehilangan relevansinya dalam jangka waktu yang sangat singkat. 

Apa yang kita pelajari, geluti dan miliki saat ini dapat menjadi masa lalu dalam 

jangka waktu yang sangat singkat. Kita akan menjumpai situasi-situasi, profesi, 

pengetahuan dan tentunya karakteristik-karakteristik pekerjaan-pekerjaan 

baru yang mungkin belum pernah kita pelajari sebelumnya. Hal ini pun dapat 

terjadi pada organisasi, perusahaan atau individu-individu di mana pun dan 

apapun bidang yang digelutinya.  

Lalu apakah makna hal-hal tersebut bagi kita sebagai golongan masyarakat 

yang disebut sebagai mahasiswa dan kaum akademisi ?  

Artinya corak dan pola kompetisi di masa kini, semakin mempersyaratkan 

adanya kreativitas dan inovasi terus menerus. Tanpa inovasi dan kreativitas 

yang didukung oleh semangat dan motivasi yang tiada henti,  untuk maju serta 

nilai-nilai luhur dan proses  pembelajaran sepanjang hayat, kesuksesan yang 

bersifat jangka panjang akan sulit untuk dapat diciptakan.  Carilah ilmu 

semenjak dari buaian sampai keliang lahat , kata Nabi Muhammad saw. 

Di tengah-tengah iklim persaingan yang membuat sebagian orang terjerumus 

mengorbankan nilai-nilai yang paling haikiki demi keuntungan, keserakahan 

dan kekayaan sesaat, nilai-nilai kejujuran, integritas, kerendahan hati, 

kepedulian terhadap sesama dan kemanusiaan menjadi barang langka bagi 

fondasi daya saing yang paling hakiki. Kecintaan terhadap lingkungan hidup 

dan keyakinan atas nilai-nilai universal kehidupan oleh karenanya menjadi hal 

yang sangat penting bagi SDM abad 21. 

Dalam hal ini, kita semua keluarga besar ABFII Perbanas , patut untuk 

bersyukur karena ABFII Perbanas sejalan dengan visi 2019-nya. telah 

mengembangkan nilai-nilai baru yang diharapkan dapat menjadi prinsip dasar 

bagi pengelolaan organisasi ini yakni apa yang disebut ETHIC. ETHIC 

merupakan kepanjangan dari E=Energy, T=Trust, H=Humanity, I=Integrity dan 

C=Competence. ETHIC merupakan komponen nilai-nilai inti dan pedoman 

dasar bagi ABFII Perbanas dalam mencapai cita-citanya menjadi perguruan 

tinggi yang memiliki visi dan misi sebagai: 
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“The Asian Most Reputable Education Institution” dengan sasaran strategis 

menjadi lembaga pendidikan perbankan 5 besar di kawasan Asia dengan 

minimal 80% dari lulusannya dapat diserap oleh industri maksimal dalam 

jangka waktu 6 bulan sejak kelulusannya.    

Adapun dalam rangka pencapaian visi dan misi lembaga yang diharapkan dapat 

dicapai pada tahun 2019 tersebut, ABFII Perbanas telah menetapkan 6 inisiatif 

inti strategis berikut 3 inisiatif strategis pendukung sebagai berikut: 

Core Initiatives: 

1. Program Studi dan Kurikulum dalam bidang perbankan, keuangan dan 

informatika yang inovatif; 

2. Kegiatan penelitian yang bernilai tambah; 

3. Mengembangkan program pendidikan profesi yang berkelanjutan dan 

sertifikasi sebagai pendukung perkembangan karir dan kapabilitas 

lulusan dalam jangka panjang; 

4. Kapabalitas pendidikan yang bersifat  internasional; 

5. Penciptaan pengembangan usaha dan pemasaran yang bersifat 

berkelanjutan; 

6. Partisipasi yang bersifat aktif dan inovatif dalam kegiatan lingkungan dan 

hubungan dengan industri yang bersifat strategis 

Sementara itu, inisiatif pendukung dalam visi 2019 ABFII Perbanas adalah 

sebagai berikut: 

1. Pengembangan Infrastruktur Pembelajaran, Kampus dan teknologi; 

2. Pengembangan Sistem Pendanaan yang bersifat kreatif; 

3. Pengembangan sistem manajemen strategis yang berfokus pada 

stakeholders serta modal manusia yang berbasiskan nilai-nilai dasar dan 

misi organisasi secara menyeluruh. 

Visi ABFII 2019 di atas merupakan komitmen dari organisasi ini untuk menjadi 

lembaga pendidikan terbaik, yang dapat memfasilitasi pengembangan modal 

manusia peserta didiknya, agar menjadi insan-insan kreatif dan mumpuni di 

masa depan yang mampu berkiprah secara professional di bidangnya. Untuk 

itu, saya sungguh-sungguh berharap agar visi ABFII 2019 ini dapat menjadi 

acuan bersama bagi kita semua: jajaran pimpinan, manajemen, dosen, staff 
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serta rekan-rekan mahasiswa sekalian dalam melakukan tindakan, bekerja, 

belajar dan bertumbuh bersama demi masa depan yang lebih baik.  

ABFII Perbanas yang secara historis didirikan dari sebuah akademi akuntansi 

dan perbankan, pada tahun 1969 dan kemudian berevolusi menjadi STIE dan 

STIMIK Perbanas Jakarta dan kemudian bertransformasi  pada akhir 2007 

menjadi ABFII (the Asian Finance Banking, Finance and Informatics Institute) 

Perbanas, sebagai hasil proses merger STIMIK dan STIE Perbanas Jakarta, 

diharapkan menjadi pemain dalam industri pendidikan tidak saja di tanah air 

namun juga di kawasan Asia dalam perspektif global. 

Cita-cita besar ini tentunya mustahil dapat dicapai apabila tidak memperoleh 

dukungan dari kita semua sebagai stakeholders dari lembaga tercinta ini. 

Untuk itu, pada kesempatan ini perkenanlah saya sekali lagi untuk meminta 

kita semua untuk saling bahu membahu, bersinergi secara bersama untuk 

mencapai visi ABFII Perbanas secara baik. Saya sadar bahwa apa yang kita 

lakukan saat ini masih jauh dari kesempurnaan. Namun saya juga sungguh 

percaya, dengan rasa percaya, keyakinan diri dan kegigihan yang tiada henti 

apapun cita-cita yang kita tetapkan Insya Allah dapat kita capai bersama pada 

waktunya.  

Kepada rekan-rekan dosen: marilah hal ini kita jadikan momentum dalam 

memberikan layanan dan pengalaman belajar dan menempuh pendidikan yang 

terbaik, yang paling kreatif, paling menyenangkan namun juga menantang 

yang pernah dialamai oleh adik-adik mahasiswa ini.  

Bagi segenap jajaran pimpinan, manajemen dan staf ABFII Perbanas saya 

meminta kalian untuk memberikan layanan dan pengalaman yang terbaik bagi 

segenap mahasiswa kita. Kita semua adalah partner mahasiswa untuk 

bertumbuh dan berkembang bersama. Mereka adalah inti dari segenap proses 

pembelajaran dan proses internal yang ada di lembaga ini secara menyeluruh. 

Bagi rekan-rekan mahasiswa yang menjadi mentor, senior dan kakak bagi adik-

adik mahasiswa baru ini, perlakukanlah mereka dengan baik. Sudah bukan 

saatnya lagi memperlakukan mereka dengan sistem orientasi yang penuh 

dengan kekerasan. Perlakukan mereka selayaknya sebagai adik kalian yang 

perlu memperoleh bimbingan dan arahan agar mau dan mampu belajar dalam 

suasana baru belajar yang tentunya berbeda dengan iklim belajar di SMA 

sebelumnya.  
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Pada kesempatan ini saya ingin juga memperkenalkan  Bapak2 Para Warek di 

ABFII Perbanas yaitu : 

Warek 1 Bp. Dr. Steph Subanidja, MBA (Bidang Akademik) 

Waker 2 Bp. Dr. Wilson RL Tobing, S.E., Akt. (Jasa dan SDM) 

Warek 3 Bp. Dr. David Situmorang, M.M. (Kemahasiswaan) 

Warek 4 Bp. Ir. Deden Prayitno, M. Kom. (Marketing dan Teknologi Informasi) 

Warek 5 Bp. Prof. Dr. Sudarsono, S.E., M.Sc. (Keuangan dan Pengelolaan asset) 

Warek 6 Bp. Prof. Dr. Adler Hayman Manurung, S.H., MBA, M.H. (Pasca 

Sarjana) 

Dan yang terakhir kepada anak-anak dan adik-adikku mahasiswa baru sekalian, 

sekali lagi Selamat datang. Selamat belajar dan bergabung di ABFII Perbanas. 

Saya percaya bahwa kalian telah memilih perguruan tinggi yang tepat. Kita 

semua di ABFII Perbanas akan senantiasa melakukan yang terbaik bagi proses 

pendidikan serta pencapaian potensi dan kompetensi kalian yang paling 

optimal.  

Semoga Tuhan YME memberikan kekuatan dan bimbingan kepada kita semua 

dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab kita bersama dikampus tercinta 

ini , untuk masa depan yang lebih baik. 

Wabillahit taufik wal hidayah 

Wassalamu alaikum WW 

Terima kasih .    

 

DR. Ir. Fatchudin, MM
Rektor ABFII Perbanas  


