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Peristiwa Penting 
Tahun 2008

13.02
Peresmian kantor cabang 
Syariah di Bandung dan tujuh 
unit layanan office channeling 
di Jawa Barat, untuk 
memberikan kemudahan 
akses layanan perbankan 
Syariah. 

14.02
Danamon mengumumkan 
kinerja tahun 2007. Total 
kredit mencapai Rp 53.330 
miliar dan pendapatan 
operasional meningkat 
sebesar 27% menjadi  
Rp 8.877 miliar. Laba 
bersih setelah pajak (NPAT) 
mencapai Rp 2.117 miliar. 

03.04
Rapat Umum Pemegang 
Saham Tahunan 
menyetujui pembayaran 
dividen Rp 1.058 miliar 
atau Rp 208,4 per lembar 
saham atau sekitar 
50% dari laba bersih 
konsolidasi setelah pajak 
(NPAT) tahun buku 2007. 

22.04
Danamon mengumumkan 
kinerja kuartal pertama 
tahun 2008. Laba bersih 
konsolidasi setelah pajak 
(NPAT) mencapai Rp 563 
miliar, meningkat sebesar 
17% dibandingkan dengan 
laba bersih kuartal pertama 
di tahun sebelumnya. 

14.08
Danamon mengumumkan 
lima pemenang peraih 
Danamon Award 2008, 
mewakili masing-masing 
kategori penghargaan berikut 
ini: 
- individu;
- badan usaha skala kecil;
- menengah;
- besar; serta 
- organisasi/lembaga nirlaba.

28.08
Penyelenggaraan Danamon Town 
Hall Meeting di tujuh kota besar 
di Indonesia: Medan, Balikpapan, 
Makassar, Semarang, Surabaya, 
Bandung dan Jakarta dengan 
mengusung tema “Bersama Kita 
Bisa”. 

16.07
Peresmian Danamon Corporate 
University (DCU) bertepatan 
dengan peringatan ulang tahun 
Danamon ke-52. Pendirian DCU 
bertujuan untuk melanjutkan 
komitmen Danamon dalam 
mengembangkan SDM dan 
merealisasikan tujuan strategis 
menjadi “Employer of Choice”. 

08.04
Danamon bekerja sama 
dengan American Express® 
menyelenggarakan program 
undian Visit Indonesia Year 
2008, yang memberikan 
paket perjalanan wisata 
secara cuma-cuma kepada 
53 pasangan pemegang 
kartu American Express 
yang beruntung dari seluruh 
dunia, termasuk Indonesia.
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19.02
Danamon dan Bank Jabar, 
Banten, menandatangani 
kesepakatan kerjasama 
sehubungan dengan 
penjualan Obligasi Retail 
Negara (ORI). Kerjasama 
ini diharapkan akan 
mendukung ORI sebagai 
alternatif investasi.

10.04
Danamon Peduli dan Bupati Sragen 
meresmikan unit pengolahan 
pupuk organik Pasar Sragen, 
dimana sampah pasar dikonversi 
menjadi pupuk organik berkualitas 
tinggi. Pada kesempatan ini, 
70 pimpinan kabupaten ikut 
serta mempelajari bagaimana 
mereplikasikan proyek ini ke 
seluruh Indonesia.

11.04
Danamon dan Adira 
Insurance meluncurkan 
Autocillin Card, yang 
memberikan kemudahan 
kepada pemegang kartu 
dalam melakukan transaksi 
pembayaran asuransi 
kendaraan, belanja, transfer 
dana dan penarikan tunai.

15.10
Danamon 
mengumumkan kinerja 
sembilan bulan pertama 
tahun 2008. Laba bersih 
konsolidasi setelah pajak 
(NPAT) mencapai Rp 1.763 
miliar, meningkat sebesar 
10% dibandingkan 
dengan laba bersih 
sembilan bulan pertama 
tahun sebelumnya. 

07.11
Penyelenggaraan 
Danamon Town Hall 
Meeting di Jakarta, 
menandai berakhirnya, 
rangkaian Danamon Town 
Hall Meeting di tujuh 
kota besar di Indonesia. 
Penutupan resmi 
kegiatan ini dihadiri oleh 
hampir 6.000 karyawan 
Danamon.

17.07
Danamon 
mengumumkan kinerja 
semester pertama 
tahun 2008. Laba bersih 
konsolidasi setelah pajak 
(NPAT) mencapai Rp 1.158 
miliar, meningkat sebesar 
14% dibandingkan 
dengan laba bersih 
semester pertama di 
tahun sebelumnya. 

29.03
Peluncuran Arsenal Card 
dan Liverpool Card, yang 
menawarkan berbagai 
manfaat sesuai dengan 
kebutuhan masing-
masing penggemar 
klub tersebut di 
Indonesia. Diluncurkan 
bekerja sama dengan 
MasterCard.

19.07
Danamon Peduli dan Departemen 
Perdagangan mencanangkan Hari 
Pasar Bersih Nasional melalui kegiatan 
pembersihan pasar secara serentak 
di 717 pasar tradisional yang tersebar 
di seluruh Indonesia. Kegiatan yang 
dilakukan antara lain perbaikan 
infrastruktur kebersihan dan kesehatan 
lingkungan pasar, dengan melibatkan 
lebih dari 7.000 ribu karyawan 
Danamon Simpan Pinjam di 7 wilayah.


