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Peresmian Learning Center Sahabat Financial Institute 
“Sampoerna Financial Group Menjalin Kerjasama Dengan Komunitas UMKM di 
Kota Pekanbaru”   
 
Pekanbaru, 20 Mei 2014. Dalam rangka untuk secara konsisten mendukung perkembangan 
sektor mikro dan UKM, Sampoerna Financial Group, yang diwakili oleh Direksi Bank Sahabat 
Sampoerna (“Bank Sampoerna”) meresmikan pembukaan Learning Center (Lembaga 
Pendidikan) yang diberi nama “Sahabat Financial Institute (SFI)”.  
 
“Sampoerna Financial Group yang diwakili oleh Bank Sampoerna dan Koperasi Sahabat UKM, 
ingin memberikan kotribusi konkrit terhadap perkembangan sektor mikro dan UKM di 
Pekanbaru dengan meluncurkan suatu lembaga pendidikan yang akan menjadi wadah yang 
dalam menciptakan kader-kader yang memilik aspirasi untuk mengembangkan sektor mikro 
dan UKM,” jelas Pjs Direktur Utama Bank Sampoerna, Agresius Kadiaman, dalam acara 
peresmian Sahabat Financial Institute (SFI)di Pekanbaru (20/05)”. 
 
Sebagai suatu lembaga pendidikan, SFI  akan menjadi wadah dan tempat pelatihan dan pengembangan 
Usaha Mikro Kecil dan Menengah serta wadah Edukasi  untuk memahami produk dan jasa  keuangan 
(financial illiteracy.  
 
Sahabat Financial Institute saat ini telah menjadi learning centre dari Sampoerna Financial Group, baik 
untuk Bank Sampoerna maupun Koperasi Sahabat UKM, dimana diharapkan dari learning center ini akan 
dapat dihasilkan lulusan terbaik yang mampu memberikan peranan dan dukungan serta komitmen 
dalam meningkatkan peran strategis Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dalam skema 
ketahanan ekonomi nasional. Program-program pelatihan dan pengembangan akan difokuskan kepada 
segmen UMKM sebagai bentuk langkah positif dalam menghadapi tantangan akan rendahnya akses 
masyarakat terhadap produk dan jasa keuangan. “Peresmian SFI ini sebagai perwujudan dari visi dan 
misi Sampoerna Financial Group dalam mendukung sektor mikro dan UKM”, ujar Agresius lebih lanjut. 
 
Perwujudan dari hal tersebut adalah ditandatanganinya Memorandum of Understanding (MoU) 
antara Sahabat Financial Institute yang dalam hal ini diwakili oleh Direksi Bank Sampoerna 
dengan Komunitas UMKM Kota Pekanbaru disela-sela peresmian Learning Center SFI. 
 
Cabang SFI Pekanbaru merupakan cabang ke 3 yang dimiliki oleh Sampoerna Financial Group, 
melengkapi 2 cabang SFI yang sudah ada di Kota Jakarta dan Surabaya.  



 

 

Agresius Kadiaman selaku Pjs Direktur Utama Bank Sampoerna dalam kesempatan itu 
mengatakan bahwa tujuan penandatanganan ini adalah untuk membangun kerjasama melalui 
program pelatihan dan pengembangan, kemitraan, pembinaan, promosi usaha dan 
membangun merk untuk mendukung produsen lokal dalam meningkatkan daya saing global  
dan membangun kekuatan usaha melalui jaringan Sahabat Financial Institute, disamping juga 
sebagai salah satu upaya untuk Penguatan UMKM Menuju Keunggulan Produk Lokal.   
 
Kota Pekanbaru sebagai ibukota propinsi Riau dengan jumlah penduduk yang sudah melebihi 1 juta jiwa 
memiliki potensi bisnis yang luar biasa, khususnya banyaknya pengusaha UMKM yang bergerak di sektor 
perdagangan, khususnya perdagangan barang-barang konsumsi dan komoditas hasil bumi telah 
membuat denyut perekonomian di kota Riau demikian dinamis. 
 
Oleh karenanya, peranan lembaga keuangan sebagai penunjang perekonomian terus mengalami 
peningkatan dari tahun ke tahun. Hal ini tercermin dari total dana masyarakat yang berhasil dihimpun 
oleh Perbankan di Riau maupun peningkatan kredit yang diberikan kepada masyarakat yang 
menunjukkan kondisi yang stabil dan cenderung meningkat. Hal ini tentunya merupakan peluang yang 
sangat baik bagi kami. 
 
Untuk itu, Sampoerna Financial Group hadir di Provinsi Riau dalam mendukung pengusuha mikro dan 
UKM melalui 2 institusi, yaitu Bank Sampoerna dengan 1 Kantor Cabang dan Koperasi Sahabat UKM 
dengan 20 cabang. Bank Sampoerna sendiri saat ini dimiliki oleh 2 (dua) Grup besar, yaitu Grup 
Sampoerna Strategic (81%) dan Grup Alfa (18%).  
 
”Komitmen para pemegang saham tidak hanya dalam bentuk pembiayaan dan permodalan,  tapi juga 
brand value, knowledge dan skill akan membawa Bank Sampoerna menjadi bank yang tumbuh secara 
berkesinambungan dan berkontribusi secara signifikan di sektor Mikro dan UKM. Sesuai dengan filosofi 
kami, ”pemberdayaan menumbuhkan kekuatan”, ujar Agresius melengkapi.  
 
Akhir kata, kami atas nama manajemen Sampoerna Financial Group mengharapkan dukungan dari 
seluruh stakeholders atas kehadiran Sahabat Financial Institute di Provinsi Riau.   
 
Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi : 
 
Moh. Shoadiq 
Kepala Sahabat Financial Institute 
Telp. (021) …………………. 
HP    0…………………………. 
Email : ………………………………. 
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