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Perbankan Korporasi & Lembaga Keuangan

Kelompok perbankan korporasi sangat produktif di 2005. Pendapatan tumbuh 23% 
berasal dari penjualan silang dan produk bundling meliputi cash management, trade 
finance dan pembiayaan korporasi dan tresuri yang  efektif dengan memanfaatkan 
pengetahuan dan pengalaman di sektor-sektor yang menjadi target. 

Kinerja tersebut menunjukkan kemampuan tim korporasi beradaptasi dengan 
perkembangan pasar, khususnya dalam memanfaatkan kinerja ekspor Indonesia 
yang menggembirakan. Meskipun pendapatan ekspor Indonesia meningkat sekitar 
20% dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2004, pendapatan Bank 
Danamon dari trade finance meningkat 121%. Untuk kedua kalinya kami menerima 
penghargaan Global Finance Award 2005 kategori bank dengan trade finance terbaik, 
mencerminkan konsistensi kami dalam mempertahankan posisi sebagai pemain utama 
dan mengupayakan yang terbaik. Bank Danamon juga berbeda dengan bank lain 
dalam kemampuan menyediakan produk yang canggih; kami adalah satu-satunya bank 
lokal yang menyediakan fasilitas cross currency swap lima tahun di 2005, bidang yang 
sebelumnya hanya dilayani oleh bank internasional.

Perbankan korporasi terus berkonsentrasi pada sektor-sektor dimana Indonesia 
secara global kompetitif dan industri yang berperanan penting terhadap perekonomian 
domestik, seperti batubara, minyak, telekomunikasi, baja dan kelapa sawit. Kelompok 
perbankan korporasi telah menugaskan para profesional untuk membangun kerjasama 
bisnis di sektor-sektor tersebut. Sebagai contoh, di 2005 Bank Danamon berhasil 
menjadi arranger dan co-leader dalam pembiayaan sindikasi bagi pedagang dan 
pabrikan besar minyak goreng.

Sektor usaha nasabah

Minyak dan Gas

Pemurnian dan 
Perdagangan Minyak 
Goreng 

Pabrikan Kaca

Pertambangan 
Batubara

Trading House

Pembiayaan Otomotif

Pembiayaan Bank Danamon

Fasilitas Trade Finance USD 50 juta dan valuta asing sebesar   
USD 5 juta untuk mengimpor minyak mentah.

Gabungan Fasilitas Trade Finance senilai USD 56 juta bagi salah 
satu perusahaan minyak dan gas publik di Indonesia untuk 
pengembangan ladang minyak dan proyek tenaga listrik.
 
Co-lead arranger dalam kredit sindikasi berjangka dan modal 
kerja senilai USD 69 juta untuk membiayai pembangunan pabrik 
beserta seluruh modal kerjanya.

Co-lead arranger dalam club deal senilai Rp 447 miliar berjangka 
waktu 5½ tahun guna pengembangan pabrik, dikemas bersama 
fasilitas perdagangan dalam USD, valuta asing dan rekening 
operasional untuk memenuhi kebutuhan  nasabah secara nasional.

Kredit Berjangka Terstruktur sebesar USD 10 juta untuk membeli 
kapal barges & tug dan modal kerja dengan valuta asing sebesar 
USD 4 juta untuk proyek penambangan batubara berkualitas 
tinggi di ladang baru di Kalimantan. 

Menyediakan solusi lengkap bagi trading house komoditas global 
guna memenuhi kebutuhan penagihan dan pembayaran yang 
semakin meningkat, termasuk valuta asing, untuk rekening tagihan 
yang tersebar luas dari Jakarta, Surabaya, Makassar, Padang, 
Medan, Palopo, Palu dan Lampung.

Fasilitas berulang Pembiayaan Bersama dan Asset Buy Line 
senilai Rp 2 triliun dan kredit modal kerja Rp 200 miliar bagi 
perusahaan besar pembiayaan mobil dan sepeda motor yang 
tidak terafiliasi.
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Perbankan Korporasi - memberikan 
solusi inovatif yang digabungkan dengan 
pengetahuan dasar dalam mendukung 
sektor-sektor dimana Indonesia memiliki 
daya saing global.

Tahun 2005 juga merupakan tahun pembentukan kerjasama, untuk melakukan 
penjualan silang dan mengemas produk dengan menggunakan pengetahuan dan 
keahlian di sektor-sektor tertentu. Dalam penyediaan pembiayaan bagi salah satu 
perusahaan publik produsen utama alat-alat berat, Bank tidak hanya menyediakan 
pembiayaan bagi pengguna akhir peralatan produksi perusahaan tersebut, tetapi 
juga menyediakan layanan pengelolaan transaksi dan arus kas bagi pemasoknya.  
Kemampuan cash management yang kuat membantu meningkatkan volume simpanan, 
sejalan dengan upaya Bank meningkatkan jumlah simpanan. Selain itu basis nasabah 
layanan cash management menjadi berlipat dua dan total transaksi korporasi meningkat 
lebih delapan kali. Asia Finance memberikan penghargaan “Best Internet Banking 
Services” tahun 2005, disamping penghargaan sebagai Bank terbaik dalam hal 
“memahami strategi bisnis, tujuan dan kebutuhan kami”
 
Reputasi Bank yang semakin mendunia menciptakan berbagai peluang: mulai dari 
penyediaan layanan advising dan issuing L/C bagi peralatan dan bahan dasar yang 
diperlukan hingga bantuan dalam penanaman investasi langsung. Pengetahuan 
lapangan mengenai pasar mobil lokal memampukan kami membantu pabrikan utama 
kendaraan dari luar negeri yang baru masuk ke Indonesia untuk mengembangkan 
strategi pemasaran dan pembiayaan mereka di pasar domestik. Diumumkannya 
deregulasi lebih lanjut atas lisensi impor dan penurunan tarif akan memperbesar peluang 
di masa mendatang.

Lembaga Keuangan

Fokus grup ini tidak berubah di 2005, yaitu mengembangkan dan mempertahankan 
hubungan yang erat dengan sejumlah lembaga melalui kegiatan perbankan 
koresponden, pasar uang dan valuta asing, transfer internasional dan pembentukan 
credit line. Nilai tambah diberikan melalui penjualan silang layanan dan hubungan yang 
erat dengan tim trade finance serta tresuri.

Pembiayaan Bersama/Pembelian Aset

Grup ini melanjutkan pekerjaannya memberikan kredit kepada perusahaan pembiayaan 
dan dealer sepeda motor dan mobil untuk mengembangkan usahanya lebih jauh lagi, 
bahkan selama periode likuiditas ketat di akhir 2005.

Mengantisipasi kebutuhan pasar dimasa depan

Para CFO di Indonesia harus menempatkan peningkatan produktivitas dan penurunan 
biaya sebagai fokus strategi di tahun mendatang. Prioritas 2006 tetap pada penciptaan 
produk dan layanan yang inovatif dan memberikan nilai tambah bagi nasabah.  
Perbankan korporasi akan memanfaatkan jangkauan nasional Bank Danamon dan 
menjalin kerjasama dengan perusahaan-perusahaan swasta, BUMN, dan multi nasional 
di Indonesia yang bergerak di sektor-sektor utama perekonomian. Perbankan korporasi 
akan berkonsentrasi pada kerjasama bisnis dengan pemasok dan pelanggan yang 
berperan penting dalam rantai nilai. Kami berbeda dalam hal kemampuan mengaitkan 
pemahaman lokal dengan kecenderungan makro serta staf yang berpengalaman dan 
profesional, selera kredit dan pemrosesan yang cepat.


