
Sambutan Rektor ABFI Institute Perbanas , 

Pada Konser Pre Competition ke Italia , Perbanas Institute Choir  3 Oktober 

2009, di Auditorium Unit III. 

 

Assalamualaikum. Wr. Wb. 

Bapak-bapak dan Ibu-ibu  Hadirin  undangan sekalian yang saya hormati 

Puji dan syukur kita panjatkan kahadirat Allah SWT,  karena dengan  rahmat dan ridho Nya kita 

bersama dapat hadir di tempat ini, untuk menyaksikan penampilan Perbanas Institute Choir 

(PIC) paduan suara mahasiswa ABFI Institute Perbanas, sebagai rangkaian dari persiapan 

mereka pada Lomba/kompetisi  yang akan diikuti di Riva del Garda,  Milan, Italia,  pada 10 -12 

October  2009 yang akan datang. 

Atas nama Pimpinan ABFI Intitute Perbanas, pada kesempatan yang baik ini,  kami ingin 

menyampaikan  penghargaan dan terima kasih  yang sebesar2nya,  kepada Bpk Ketua dan 

Pengurus Yayasan Pendidikan Perbanas, Pimpinan Bank Anggota Perbanas,  hadirin semua yang 

hadir malam ini, maupun undangan yang tidak sempat hadir, baik yang secara resmi telah 

memberikan bantuan dana berupa uang, sponsorship, dukungan moril maupun materiil,  

kemudahan dalam pengurusan  dokumen dan lain2nya, maupun hadirin yang  masih akan 

memberikan dukungan sponsorship,  terhadap 42 orang rombongan mahasiswa/wi  kami yang 

akan berangkat pada 8 Oktober 2009,  minggu depan ke Italia.. 

Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, 

Adalah suatu kehormatan dan kebanggaan bagi kita semua bahwa Perbanas Institute Choir, 

mendapat undangan untuk mengikuti  International Choir Competition, Riva del Garda Italia, 

yang diadakan oleh  Association International Choir Competion Musica Mundi setiap dua tahun 

sekali, dan Perbanas Institute Choir menjadi satu-satunya wakil dari Indonesia yang  tampil 

pada kompetisi tersebut.  

Dari 5 katagori  yang akan diperlombakan , yaitu Musica Traditionale, Foklore Choreographica, 

Musica Religiosa, Jazz,  dan Gospel Pop Modern, Perbanas Intitute Choir akan tampil untuk 2 

Katagori yaitu Musica Folklore pada urutan ke 10, tanggal 10 October 2009 pukul 11.45 waktu 

Italia dan katagori Musica Religiosa,  pada jam 20.30 malam harinya. 

Keberangkatan rombongan PIC mengikuti kompetisi internasional ini tentu tidak terlepas dari 

prestasi-prestasi yang selama ini telah dicapai PIC, baik dalam kompetisi nasional maupun 

internasional. Selaku Pimpinan ABFI Institute Perbanas kami berharap bahwa langkah ini juga 



merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya kami semua, sesuai dengan Visi 2019 ABFI 

Institute Perbanas, yaitu menjadi Lembaga Pendidikan Tinggi yang fokus di bidang Perbankan, 

Keuangan dan Informatika, yang memiliki Reputasi Internasional, menjadi 5 terbaik di level 

Asia, dimana 80  persen lulusannya dapat diserap pasar dalam waktu kurang dari 6 bulan. 

Oleh karena itu, Bapak Ibu Hadirin yang saya hormati,  pada kesempatan malam ini pula, selaku 

Rektor ABFII Perbanas kami mohon doa restu untuk keberangkatan anak-anak  kami yang akan 

membawa panji-panji kebangsaan, nama baik Bangsa dan Negara Indonesia tercinta di forum 

Internasional , sekaligus juga mohon dukungan, bantuan dan kerjasama  semua pihak, untuk 

mengembangkan terus  Asian Banking Finance and Informatics (ABFI) Institute Perbanas  maju 

ke depan, dalam mencapai visi dan misinya. 

Demikian sambutan kami, semoga Tuhan YME meridhoi dan merahmati  langkah-langkah kita 

semua. 

Wabillahit tafik wal hidayah  

Wassalamualaikum. Wr. Wb. 

Jakarta, 3 Oktober 2009 

 

Fatchudin. 

 

 


