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Pemegang Saham yang Terhormat,

Tahun 2007 merupakan tahun yang baik bagi Indonesia. 

Perekonomian tumbuh sebesar 6,3% di tahun 2007 

dibandingkan 5,5% di tahun sebelumnya. Inflasi turun 

ke tingkat 6,6% dan tingkat suku bunga juga terus 

menurun, sehingga mendongkrak tingkat kepercayaan 

dan konsumsi. Seiring dengan perkembangan positif 

ini, dengan didorong oleh rendahnya suku bunga 

dan peningkatan aktivitas ekonomi, sektor perbankan 

berhasil meraih pertumbuhan kredit yang mengesankan 

sebesar 26%. Kualitas aktiva juga terus membaik 

seperti terlihat dari penurunan rasio kredit bermasalah 

(NPL) menjadi 4,1% dari 6,1% di tahun sebelumnya.

Sejalan dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang 

menggembirakan, dengan senang hati saya melaporkan 

bahwa Danamon telah berhasil meraih kinerja yang 

sangat memuaskan. Di akhir tahun, pendapatan 

operasional mencapai Rp 8.887 miliar, 27% lebih 

tinggi dibandingkan pendapatan operasional tahun 

sebelumnya. Laba bersih setelah pajak (NPAT) tumbuh 

60% menjadi Rp 2.117 miliar dan laba per saham naik 

menjadi Rp 423,27.

Berbagai pencapaian di atas merupakan bukti 

keunggulan strategi kami yang ditujukan pada 

bisnis-bisnis dengan marjin tinggi. Walaupun terjadi 

peningkatan tekanan pada marjin, Danamon berhasil 

meraih marjin bunga bersih yang luar biasa sebesar 

10,4%, yang merupakan salah satu yang tertinggi 

di Indonesia. Hasil-hasil usaha ini juga membuktikan 

bahwa investasi kami di bidang sumber daya manusia, 

manajemen risiko dan teknologi jaringan telah mampu 

mendukung ekspansi bisnis Danamon dengan tetap 

mempertahankan kualitas portofolio pinjaman yang 

baik. Kredit tumbuh sebesar 24% sedangkan rasio 

kredit bermasalah turun menjadi 2,3%.

Untuk tahun fiskal 2006, para pemegang saham 

telah menyetujui pemberian dividen sebesar  

Rp 131,44 per saham, yang telah dibayarkan pada 

bulan Juni 2007. Dividen untuk tahun fiskal 2007 akan 

diumumkan pada Rapat Umum Pemegang Saham 

Tahunan tanggal 3 April 2008.

Tahun yang lalu, kami juga berhasil mencatatkan 

kemajuan penting di bidang tata kelola perusahaan. 

Guna membangun struktur Dewan yang lebih kokoh 

dan independen, kami telah me-reorganisasi Komite-

komite yang ada sehingga semua Komite yang berada 

di bawah Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris 

Independen. Sesuai dengan persyaratan Basel II, kami 

telah menyempurnakan organisasi manajemen risiko 

guna mendukung pertumbuhan Danamon.

Di bulan Februari 2008, pemegang saham mayoritas 

Danamon, Fullerton Financial Holding Pte. Ltd. (FFH), 

memutuskan untuk tidak melakukan penggabungan 

Danamon dengan Bank Internasional Indonesia (BII) 

dan akan melepas kepemilikan sahamnya di BII. 

Dengan keluarnya keputusan tersebut, FFH hanya akan 

menjadi pemegang saham mayoritas di Danamon. 

FFH berencana untuk menyelesaikan penyesuaian 

struktur kepemilikan di atas sebelum tenggat waktu 

bulan Desember 2010 seperti yang disyaratkan dalam 

Kebijakan Kepemilikan Tunggal oleh Bank Indonesia.

Danamon melanjutkan kontribusinya dalam 

pengembangan komunitas melalui berbagai program 

sosial yang dilaksanakan oleh Yayasan Danamon Peduli. 

Secara aktif staf kami terus memberikan dukungan 

dengan komitmen dan semangat yang tinggi. Sebagai 

relawan, para karyawan Danamon aktif bekerja sama 

dengan masyarakat dalam melakukan revitalisasi pasar-

pasar tradisional di seluruh Indonesia dan memberikan 

bantuan di daerah-daerah yang tertimpa bencana. 

Semangat sukarela ini membuktikan bahwa antusiasme 

para karyawan Danamon tidak hanya pada saat bekerja 

saja, namun juga saat melayani masyarakat. Rincian 

penjelasan aktivitas kami untuk “membantu jutaan 

orang mencapai kesejahteraan” dapat dilihat dalam 

bagian Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dari Laporan 

Tahunan ini.

Walaupun harus menghadapi tantangan ekonomi 

global akibat melambatnya perekonomian dunia dan 

kenaikan harga minyak, momentum pertumbuhan 

ekonomi nasional diprediksikan akan terus berlanjut. 

Dengan inflasi satu digit, pertumbuhan ekonomi yang 

tinggi, serta rendahnya tingkat suku bunga, industri 

perbankan akan terus berkembang dan menjalankan 

peran penting dalam mendukung aspirasi negeri.

Model bisnis Danamon yang solid, dengan dukungan 

keunggulan di bidang manajemen risiko serta sumber 

daya manusia yang berkualitas, menempatkan Danamon 

dalam posisi yang tepat untuk memanfaatkan berbagai 

potensi yang ada di Indonesia. Ke depan, kami akan 

terus melakukan investasi pada karyawan, teknologi, 

jaringan dan produk-produk untuk membangun 

bisnis yang berkelanjutan. Melalui kedisiplinan dalam 

“Sejalan dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang 
menggembirakan, dengan senang hati saya melaporkan bahwa 
Danamon telah berhasil meraih kinerja yang sangat memuaskan.”
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seluruh pemegang saham yang senantiasa mendukung 

kami. Saya berharap dan yakin bahwa Anda semua 

juga merasa gembira atas pencapaian yang diraih 

Danamon. Bersama seluruh nasabah, mitra dan Anda 

semua, saya dan seluruh rekan saya yakin dapat terus 

memanfaatkan peluang-peluang di masa depan. Kami 

telah siap dan mampu untuk meraih peluang tersebut 

guna membawa kinerja Danamon lebih sukses lagi.
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eksekusi bisnis, Danamon memiliki posisi yang strategis 

untuk meraih dan memanfaatkan peluang-peluang 

yang ada.

Kemajuan dan kinerja yang berhasil diraih tidak akan 

dapat dicapai tanpa dukungan dari para nasabah dan 

mitra, serta komitmen, dedikasi dan kerja keras dari 

Direksi dan karyawan. Untuk itu, kepada semua pihak 

di atas saya sampaikan penghargaan dan terima kasih 

yang setinggi-tingginya. Saya juga ingin menyampaikan 

terima kasih kepada para rekan anggota Komisaris 

untuk dukungan, nasihat dan kontribusinya.

Saya sangat bangga atas keberhasilan yang dicapai tim 

kami, dan saya juga menyampaikan terima kasih kepada 
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