
Februari
8 Februari
Danamon mengumumkan 

kinerja tahun 2006. Pendapatan 

operasional yang dinormalisasikan 

meningkat sebesar 23% menjadi 

Rp 7.003 miliar sedangkan laba 

bersih konsolidasi setelah pajak 

(NPAT) tercatat sebesar Rp 1.325 

miliar.

15 Februari
Paparan Publik untuk 

mengumumkan penerbitan 

obligasi senilai Rp1,5 triliun. Hasil 

dari penerbitan obligasi digunakan 

untuk mendukung bisnis kredit 

mikro dan UKM.

21 Februari
Danamon dan Adira Finance 

menandatangani perjanjian 

kerjasama untuk menyediakan 

fasilitas pembiayaan bagi para 

dealer sepeda motor. Kerjasama 

ini merupakan wujud dari potensi 

sinergi antara Danamon dan anak 

perusahaannya, Adira Finance.

Maret
27 Maret
Rapat Umum Pemegang Saham 

Tahunan menyetujui pembayaran 

dividen sebesar Rp 663 miliar atau 

Rp 131,439 per lembar saham, 

atau sekitar 50% dari laba bersih 

konsolidasi setelah pajak tahun 

buku 2006.

April
26 April
Penyampaian kinerja kuartal 

pertama tahun 2007. Laba bersih 

konsolidasi setelah pajak mencapai 

Rp 482 miliar, hampir dua kali lipat 

dari laba bersih kuartal pertama 

tahun 2006.

Mei
22 Mei
Peresmian unit offi ce channeling

di 12 cabang konvensional untuk 

meningkatkan akses layanan 

Perbankan Syariah.

23 Mei
Penandatanganan Nota 

Kesepahaman (MOU) dengan lima 

pengembang properti terkemuka 

di Surabaya. Kerjasama ini 

menunjukkan komitmen Danamon 

untuk mendukung pertumbuhan 

sektor properti di daerah.

Juni
5 Juni
Menteri Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi menyaksikan 

penandatanganan Kesepakatan 

Kerja Bersama. Penandatanganan 

ini merupakan tonggak penting 

dalam pembangunan hubungan 

industrial yang lebih erat di 

Danamon.

7 Juni
Peluncuran proses ‘Instant Card’ 

untuk persetujuan kartu kredit. 

‘Instant Card’ menawarkan 

proses persetujuan kartu kredit 

dalam waktu 60 menit guna 

meningkatkan kenyamanan 

nasabah, yang baru pertama kali 

diperkenalkan di Indonesia.

14 Juni
Danamon dan Angkasa Pura 

Schiphol menandatangani 

kerjasama untuk menawarkan 

kenyamanan perjalanan eksklusif, 

Saphire, bagi para pemegang 

kartu American Express Gold. 

Saphire dirancang untuk 

memberikan kenyamanan 

perjalanan dengan mengurangi 

waktu tunggu di bandar udara.

8 Feb 21 Feb 27 Mar 26 Apr15 Feb

30 Jul 31 Jul24 Jul 9 Agu18 Jul



Juli
18 Juli
Peluncuran Dirham Card, kartu 

kredit syariah pertama di Indonesia. 

Diluncurkan bekerja sama dengan 

MasterCard, pemegang kartu 

Dirham Card dapat mengakses 

jaringan merchant yang luas di 

seluruh dunia yang menyediakan 

layanan pembayaran.

24 Juli
Danamon mengumumkan kinerja 

semester pertama tahun 2007. 

Laba bersih konsolidasi setelah 

pajak tercatat sebesar Rp 1.020 

miliar, meningkat sebesar 83% 

dibandingkan dengan laba 

bersih semester pertama tahun 

sebelumnya.

30 Juli
Peluncuran Danamon Award 2007. 

Sejalan dengan visi Danamon 

“Kami peduli dan membantu 

jutaan orang untuk mencapai 

kesejahteraan”, Danamon Award 

bertujuan memberikan apresiasi 

kepada anggota masyarakat yang 

memiliki kesamaan nilai dengan 

Danamon untuk meningkatkan 

kesejahteraan sesamanya.

Oktober
5 Oktober
Danamon mengumumkan 

para pemenang program 

“Danamon Menjemput Impian”, 

yang merupakan bagian dari 

strategi untuk mengembangkan 

pendanaan.

25 Oktober
Danamon mengumumkan 

peningkatan laba bersih setelah 

pajak selama sembilan bulan 

pertama tahun 2007. Total 

pinjaman tumbuh sebesar 22%, 

yang terutama disumbangkan oleh 

pertumbuhan signifi kan di bisnis 

mikro, UKM dan pembiayaan 

konsumen.

November
29 November
American Express® ditunjuk 

oleh Departemen Budaya dan 

Pariwisata Republik Indonesia 

sebagai Mitra Resmi dalam 

Program Tahun Kunjungan Wisata  

2008.

31 Juli
Danamon meningkatkan jaringan 

kerjasamanya dengan para 

pengembang properti terkemuka. 

Penandatanganan kerjasama 

dengan lima belas pengembang 

properti untuk menyediakan 

fasilitas pinjaman bagi 53 proyek 

pengembangan properti di seluruh 

Indonesia.

Agustus
9 Agustus
PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) 

menunjuk Danamon sebagai 

bank pembayar untuk wilayah 

distribusi Jawa Barat dan Banten. 

Persetujuan kerjasama ini juga 

membuka kesempatan bagi para 

pelanggan korporasi PLN untuk 

memperoleh fasilitas pinjaman 

modal kerja dari Danamon.
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Desember
6 Desember
Danamon mengumumkan lima 

penerima anugerah Danamon 

Award 2007 yang mewakili 

masing-masing kategori 

penghargaan. Penghargaan 

Khusus juga diberikan kepada 

mereka yang secara unik 

dan inovatif telah membantu 

memberdayakan masyarakat.

11 Desember
Danamon, Bali Tourism 

Development Corporation 

dan Friends of the National 

Parks Foundation (FNPF) 

menandatangani kerjasama 

promosi Program ‘Seeds for Bali’. 

Sebagai bagian upaya mengatasi 

dampak perubahan iklim, program 

ini bertujuan untuk menghijaukan 

kembali daerah-daerah kering di 

Bali.
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