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Pemegang saham yang terhormat,

Setelah melewati tahun yang penuh 
tantangan, bank anda telah siap 
untuk menyambut masa depan. Di 
tengah kondisi kredit yang ketat dan 
suku bunga yang berfluktuasi, bank 
anda mencapai pertumbuhan kredit 
yang memuaskan di tahun 2006, 
dengan marjin bunga bersih yang lebih 
tinggi dan tanpa penurunan kualitas 
kredit yang berarti. Pada saat yang 
sama, peningkatan likuiditas tercapai 
melalui pertumbuhan simpanan dan 
pertambahan dana jangka panjang.  
Hasilnya, Bank Danamon berada pada 
posisi yang baik untuk tumbuh dan 
berkembang.

Kami memprediksi ekonomi tahun 
2007 akan positif. Inflasi tahunan 
2006 terjaga pada tingkat 6,6%, harga 
minyak saat ini jauh lebih rendah dari 
puncaknya di tahun 2006, utang publik 
telah berkurang dan stabilitas nilai 
tukar tercapai. Perbaikan ekonomi 
dan penguatan permintaan domestik 
merupakan kondisi yang membesarkan 
hati bagi Bank Danamon untuk terus 
membantu dan memberdayakan 
nasabah agar tumbuh dan mencapai 
kesejahteraan.

l�por�n Komis�ris Ut�m�

Kinerj�

Pendapatan operasional yang 
dinormalisasikan tumbuh 23% menjadi 
Rp 7.003 miliar tidak termasuk one of 
items. Laba bersih setelah pajak tahun 
2006 adalah Rp 1.325 miliar, sehingga 
laba per saham adalah Rp 268,91. 
Setelah mendapat persetujuan dalam 
RUPS tanggal 22 Mei 2006, dividen 
final tahun 2005 sebesar Rp 203,50 per 
saham, yang mewakili 50% dari laba 
tahun 2005, diumumkan dan dibayarkan 
pada bulan Juli 2006. Setelah mendapat 
persetujuan pemegang saham, dividen 
dari laba 2006 akan diumumkan pada 
Rapat Umum Pemegang Saham 
Tahunan bulan Maret 2007.

Pem�erd�y��n

Bagi banyak nasabah di seluruh 
Indonesia, tahun 2006 merupakan 
tahun yang berat. Perkiraan resmi 
jumlah orang yang hidup di bawah garis 
kemiskinan bertambah 4,5 juta orang.  
Bencana alam, khususnya gempa bumi 
di Jawa Tengah, makin menyebabkan 
merosotnya bisnis dan melambatnya 
peningkatan taraf hidup. Pada saat 
laporan ini dipublikasikan, banjir dan 
tanah longsor melanda ratusan ribu 
keluarga. Bank Danamon bersama 

Lebih siap untuk siklus 
berikutnya
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nasabah memberikan bantuan melalui 
kegiatan yang dilakukan oleh Yayasan 
Danamon Peduli dan karyawan Bank 
Danamon yang bekerja secara sukarela, 
tidak hanya berupa bantuan darurat 
segera setelah kejadian, tetapi juga 
dalam periode pembangunan kembali 
pasar dan masyarakat yang terkena 
dampaknya.

Kerja keras dilakukan untuk 
meningkatkan kesadaran akan 
pentingnya memberdayakan mereka 
yang kurang mampu guna memutus 
siklus kemiskinan. Dalam rangka 
memperingati ulang tahun Bank yang ke 
50, kami menyampaikan penghargaan 
nasional pertama Danamon Award 
sebagai pengakuan atas upaya individu 
dan institusi dalam memberdayakan 
sesama. Dalam semangat visi kami 
“Kita peduli dan membantu jutaan 
orang mencapai kesejahteraan”, kami 
menyerahkan Danamon Awards kepada 
enam individu dan menyelenggarakan 
seminar pemberdayaan di seluruh 
Indonesia yang menampilkan diskusi 
panel dengan pejabat pemerintah dan 
ekonom terkenal. Puncak dari rangkaian 
seminar tersebut adalah ceramah 
oleh ekonom dunia Hernando de Soto 
dan audiensi dengan Presiden Susilo 
Bambang Yudhoyono.

Diposisik�n untuk tum�uh
   
Evaluasi yang mendalam atas kinerja 
bank selama tahun 2006 menunjukkan 
relevansi model perbankan universal 
dan model bisnis yang sangat 
tersegmentasi pada target-target 
pasar tertentu, tidak hanya dari sudut 
pandang sumber pendapatan yang 
beragam dan penyebaran risiko. Pada 
mass market, DSP terus bertumbuh 
pesat sedangkan Adira Finance 
melakukan pendekatan yang cerdas 
dengan mengembangkan pembiayaan 
sepeda motor secara selektif sambil 
membangun bisnis pembiayaan 
konsumer dan asuransi.  Pertumbuhan 
pasar korporasi yang melambat, 

khususnya pada pasar yang sensitif 
terhadap kenaikan biaya, menyebabkan 
kami melakukan pengkajian ulang 
atas pendekatan terhadap sektor ini. 
Inovasi dalam pengembangan produk 
dan inisiatif pelatihan diselenggarakan 
untuk mempersiapkan pertumbuhan 
ke depan perbankan konsumer, juga 
perbankan syariah, kartu kredit, 
perbankan komersial dan UKM. Patut 
dicatat bahwa bank menjadi penerbit 
tunggal dan pengelola bisnis kartu 
American Express di Indonesia. 
Perkembangan ini dan juga kemajuan 
dalam sistem TI, ATM dan jaringan 
cabang, dan manajemen risiko, akan 
dapat mempertahankan kinerja bank 
di masa mendatang dan meningkatkan 
reputasi bank sebagai lembaga 
keuangan terkemuka dan organisasi 
yang berorientasi pada nasabah. 

T�t� kelol�, integrit�s d�n 
kep�tuh�n

Komisaris dan Direksi tetap 
berkomitmen untuk menetapkan 
standar tata kelola dan manajemen 
risiko yang tinggi. Perhatian yang serius 
pada penguatan proses pemantauan, 
penagihan dan pemulihan portofolio 
kredit telah berhasil mengendalikan 
biaya kredit dan mengurangi tingkat 
kredit bermasalah selama paruh kedua 
tahun 2006. Tim manajemen risiko kami 
membuat kemajuan yang memuaskan 
untuk memastikan kepatuhan terhadap 
Basel II pada tahun 2008. 

Sum�er D�y� M�nusi�

Pada tahun 2006, Bank merekrut 4.067 
karyawan baru. Kami juga menerapkan 
komposisi yang seimbang antara 
kompensasi jangka menengah dan 
panjang, dalam rangka memberikan 
penghargaan terhadap prestasi kerja 
serta menarik dan mempertahankan 
karyawan yang kompeten.  Survey 
Opini Karyawan Danamon (DEOS) 
yang diselenggarakan untuk kedua 

kalinya dalam dua tahun berturut-turut 
merupakan perangkat yang sangat 
bernilai untuk memperoleh masukan 
dari karyawan mengenai kemajuan 
bank dalam mencapai sasaran menjadi 
perusahaan pilihan untuk berkarya. 
Sekali lagi, hasilnya menempatkan Bank 
di atas bank-bank pembanding dalam 
semua aspek utama pengelolaan SDM 
dan motivasi karyawan. Penyusunan 
kurikulum ‘Universitas Danamon’ 
merupakan langkah besar untuk 
membangun komitmen terhadap 
keunggulan di seluruh franchise Bank 
Danamon.

Apresi�si

Rapat Umum Pemegang Saham 
yang terakhir telah menyetujui 
beberapa perubahan anggota Direksi 
dan Komisaris. Perkenankan saya 
menggunakan kesempatan ini untuk 
mengucapkan terima kasih kepada 
pendahulu saya, Bapak Sim Kee Boon, 
untuk bimbingan dan kontribusinya 
selama tahapan perkembangan bank 
yang penuh dengan tantangan. Saya 
juga mengucapkan terima kasih kepada 
Tejpal Singh Hora atas kontribusinya 
selama dua tahun terakhir dan 
mengucapkan selamat datang ke 
jajaran Direksi kepada Ali Yong, Vera 
Eve Lim, Sanjiv Malhotra dan Rene 
Burger, yang semuanya diangkat pada 
tahun 2006.

Atas nama Komisaris, saya 
mengucapkan terima kasih kepada 
tim manajemen dan karyawan untuk 
semangat, dedikasi dan kerjasama tim 
sepanjang tahun dan menyampaikan 
penghargaan kepada nasabah dan 
pemegang saham atas dukungan dan 
kepercayaan yang berkelanjutan.

Untuk dan atas nama Komisaris,

Ng Kee Choe
Komisaris Utama




