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Profil 50 Tahun
Sejarah Danamon dimulai tahun 1956 ketika didirikan pertama kali dengan nama
PT Bank Kopra. Bank pernah berganti nama pada tahun 1960, sebelum menjadi
PT Bank Danamon Indonesia di tahun 1976. Pada tahun 1988 Bank Danamon
menjadi bank devisa swasta pertama di Indonesia, dan setahun kemudian menjadi
Perusahaan Terbuka yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta.
Antara tahun 1980 hingga 2000, Bank Danamon mengalami sebelas kali merger,
dan selalu tampil sebagai entitas yang dipertahankan. Sebagai akibat dari krisis
keuangan Asia yang berdampak pada seluruh industri perbankan Indonesia, pada
tahun 1997 Bank Danamon ditempatkan di bawah pengawasan Badan Penyehatan
Perbankan Indonesia (BPPN). Pada tahun 1999, bank direkapitalisasi oleh
Pemerintah Indonesia.
Bank Danamon modern mulai berkembang setelah tahun 2000, disaat bank
menjalani periode konsolidasi manajemen, sistem teknologi dan mengadopsi
identitas yang baru. Periode ini berpuncak pada tahun 2003, ketika bank diambil
alih oleh Asia Financial (Indonesia) Pte, Ltd., perusahaan yang dimiliki oleh Temasek
Holdings dan Deutsche Bank AG yang memegang 69,25% saham Bank Danamon.
Bersama pemilik baru datanglah idealisme baru: visi yang jelas, “Kita peduli dan
membantu jutaan orang untuk mencapai kesejahteraan”. Pada tahun 2004 Bank
Danamon meluncurkan jaringan Danamon Simpan Pinjam serta mengambil alih
Adira Finance, salah satu perusahaan pembiayaan otomotif terbesar di Indonesia.
Saat ini, Bank Danamon memiliki jaringan cabang kedua terbesar di Indonesia
dan merupakan bank kelima terbesar dalam jumlah kredit dan simpanan. Setelah
manajemen baru melakukan evaluasi yang mendalam, dikembangkan konsep
perbankan universal yang dicirikan oleh model-model bisnis yang spesifik
dan melayani segmen pasar yang terdefinisi dengan jelas. Dibangun di atas
keberhasilan DSP dan Adira Finance, dan dengan franchise perbankan konsumer
yang luas serta telah direvitalisasi, Bank Danamon kini mewujudkan misinya untuk
menjadi “Salah satu lembaga keuangan terkemuka di Indonesia”.
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1. Gala dinner diselenggarakan sebagai
pengantar perayaan ulang tahun ke-50 Bank
Danamon, sekaligus penghargaan 50 tahun
musik Indonesia. Acara konser musik dihadiri
oleh lebih dari 800 tamu, diantaranya nasabah
Danamon.

2. Perayaan ulang tahun dilanjutkan dengan
turnamen golf di Bogor. 140 peserta
bertanding, namun hanya satu orang yang
dapat membawa pulang hadiah kompetisi
hole-in-one.

. 30.000 karyawan dari tujuh lokasi di penjuru
tanah air merayakan ulang tahun Danamon
dengan menyelenggarakan perayaan dan
perlombaan.

. Danamon Award diluncurkan sebagai
penghormatan kepada individu, organisasi
nirlaba dan bisnis yang secara konsisten
berupaya memberdayakan dan membantu
sesama mencapai kesejahteraan.

5. Puncak acara peringatan ulang tahun
adalah rangkaian tujuh seminar mengenai
pemberdayaan yang menampilkan antara lain,
ekonom terkenal Hernando de Soto dari Peru.

