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Terapkan Inovasi Baru, Danamon dan Investree Raih Penghargaan
The Asset Triple A
***

Memberikan solusi inovatif bagi mitra dalam layanan lindung nilai (hedging) dan
manajemen risiko

Jakarta, 17 Juni 2021 – PT Bank Danamon Indonesia Tbk (‘Danamon’) kembali meraih penghargaan The
Asset Triple A Treasury, Trade, SSC (Sustainable Supply Chain) dan Manajemen Risiko, kali ini dalam
kategori Best Hedging & Risk Solutions: FX. Penghargaan ini diberikan oleh The Asset, perusahaan multimedia yang berbasis di Singapura.
Penghargaan The Asset Triple A merupakan pengakuan keunggulan industri yang diberikan setiap tahun
kepada perusahaan dan lembaga keuangan yang telah meluncurkan atau membantu mengimplementasikan
inisiatif dalam manajemen perbendaharaan perusahaan, pembiayaan perdagangan, pasokan rantai (supply
chain) dan manajemen risiko. Penghargaan tersebut diberikan kepada perusahaan (Triple A Client Awards)
dan institusi keuangan penyedia layanan (Triple A Service Provider Awards) di tingkat Negara atau wilayah
maupun regional di Asia Pasifik, Timur Tengah, Eropa, dan Amerika Utara.
Danamon meraih penghargaan berkat perannya sebagai penyedia layanan lindung nilai valas (FX hedging)
dan manajemen risiko bagi mitra PT Investree Radhika Jaya (“Investree”), penyedia jasa business-tobusiness (B2B) fintech lending terkemuka di Indonesia. Sejalan dengan pengembangan bisnis, Pemberi
Pinjaman atau Lender Institusi di Investree tidak hanya berasal dari domestik, tapi juga dari luar negeri. Hal
ini memunculkan adanya potensi risiko fluktuasi nilai tukar bagi lender tersebut. Agar Lender Investree dapat
merasa aman dan nyaman dalam bertransaksi, Danamon menyediakan layanan lindung nilai atau hedging
atas dana lender selama kurun waktu yang telah disepakati.
“Penghargaan ini membuktikan bahwa solusi treasury yang kami tawarkan kepada mitra digital diakui bukan
hanya di tingkat nasional, namun juga di tingkat regional. Pencapaian ini didorong oleh komitmen kami untuk
terus menawarkan beragam layanan treasury yang sesuai dengan kebutuhan nasabah dalam rangka
manajemen risiko atas arus kas nasabah kami. Hal ini bertujuan untuk memberikan kenyamanan dan
kemudahan dalam melakukan transaksi perbankan bagi seluruh nasabah dan mitra digital atau fintech di
Indonesia. Kami juga ingin berterima kasih kepada Investree, mitra kami, atas kepercayaannya selama ini
pada Danamon. Pengakuan ini tentunya akan memotivasi kedua perusahaan untuk terus mengejar dan
mencapai kualitas layanan nasabah dan standar inovasi yang lebih tinggi agar dapat tumbuh bersama,” kata
Treasury & Capital Market Head, Herman Savio.
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Kemitraan Danamon dan Investree menunjukkan bahwa perbankan dan perusahaan teknologi finansial
(fintech) dapat saling melengkapi dan membuktikan bahwa sinergi antara fintech dan bank mampu
memberikan dampak yang positif bagi pertumbuhan kedua perusahaan. Kerja sama Danamon dan Investree
telah terjalin sejak tahun 2016, bermula dari layanan Cash Management, seperti Escrow dan Virtual Account,
hingga meluncurkan layanan Rekening Dana Lender pada tahun lalu untuk memberikan keamanan dan
kenyamanan bagi individual lenders Investree dalam melakukan transaksi pinjamannya secara real-time.
“Apresiasi yang diberikan oleh The Asset kepada Danamon dan Investree ini menjadi bukti nyata dari kerja
sama berkelanjutan antara kedua belah pihak--bank dan fintech--dalam rangka memberikan layanan terbaik
bagi masyarakat Indonesia. Dari sisi Investree sendiri, sekarang sudah semakin beragam produk dan
layanan yang kami hadirkan terutama untuk mendukung pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah (UKM).
Dan dari seluruh proses yang ada, hampir semua melibatkan Danamon sebagai rekanan Investree. Selain
berterima kasih kepada Tim Danamon yang sangat kooperatif dan sudah seperti keluarga bagi kami, ke
depannya, kami berharap semakin banyak potensi kolaborasi yang bisa digali serta kian banyak inovasi yang
dihadirkan terutama kaitannya dengan pemberdayaan dan pemulihan pelaku UKM di Indonesia selama dan
pasca pandemi. Sehingga semakin banyak UKM yang terbantukan oleh Danamon dan Investree,” ujar CoFounder & CEO Investree, Adrian Gunadi.
Penghargaan berskala internasional ini kembali diraih Danamon setelah sebelumnya Danamon meraih
penghargaan Asia Trailblazer 2020 sebagai Highly Commended untuk kategori Best Digital Banking Initiative,
Asiamoney Best Bank Award 2020 sebagai Best Digital Bank, serta IDC DX Gamechanger 2020 pada tingkat
nasional dan tingkat Asia Pasifik.

Tentang Bank Danamon
PT Bank Danamon Indonesia Tbk (IDX Code: BDMN) yang berdiri sejak 1956, per 31 Maret 2021 mengelola total aset
konsolidasi sebesar Rp 193 triliun bersama anak perusahaannya, yaitu PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk. (Adira
Finance). Dalam hal kepemilikan saham, 92,47% saham Danamon dimiliki oleh MUFG Bank, Ltd. dan 7,53% dimiliki oleh
publik.
Danamon didukung oleh 846 jaringan kantor cabang konvensional, unit Syariah dan kantor cabang anak perusahaannya
serta lebih dari 60.000 jaringan ATM Danamon, ATM Bersama, PRIMA dan ALTO yang tersebar di 34 provinsi. Selain
jaringan fisik, layanan Danamon juga dapat diakses melalui Danamon Online Banking, mobile banking melalui aplikasi
D-Bank dan D-Card, SMS Banking, serta layanan phone banking melalui Hello Danamon.
Dengan beragam produk dan layanan keuangan, Danamon siap melayani kebutuhan nasabah dari berbagai segmen
termasuk perbankan Konsumer, Usaha Kecil Menengah (UKM), Wholesale (Korporasi dan Komersial), dan Syariah serta
pembiayaan otomotif melalui Adira Finance.
Pada bulan Juli 2020, Danamon juga meluncurkan segmentasi Danamon Optimal untuk membantu segmen upwardly
mobile dalam mengelola keuangan. Danamon Optimal terdiri dari produk dan layanan sesuai dengan kebutuhan para
individu tersebut, baik dari simpanan, pinjaman hingga asuransi dilengkapi dengan layanan serba digital untuk
kemudahan dalam bertransaksi. Danamon Optimal ini diharapkan dapat membantu nasabah yang tergolong dalam
segmen ini untuk dapat memegang kendali keuangan mereka dengan mudah dan bijak.
Sebagai bagian dari MUFG , group keuangan global serta bank terbesar di Jepang dan salah satu institusi keuangan
termuka di dunia, Danamon akan dapat mengakses kekuatan, keahlian dan jaringan MUFG untuk melayani nasabah
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kami dan memfasilitasi pertumbuhan Danamon dalam mewujudkan nilai jangka panjang bagi seluruh pemangku
kepentingan.
Danamon menerima penghargaan sebagai peringkat satu SLE Index 2021 kategori Bank BUKU IV dari ajang Satisfaction
Loyalty Engagement Awards 2021 yang diselenggarakan oleh Marketing Research Indonesia dan Infobank. Danamon
juga meraih peringkat pertama pada 9th Infobank Digital Brand Awards 2020 dalam kategori Bank Umum Konvensional
Modal Inti Rp30 triliun ke atas (BUKU IV) dengan aset di bawah Rp 500 triliun. Di kancah internasional, Danamon juga
menjadi Best Digital Bank Indonesia pada ajang Asiamoney Best Bank Award 2020. Danamon juga menerima
penghargaan Asia Traiblazer 2020 dari Retail Banking International (RBI) dengan predikat Highly Commended dalam
kategori Best Digital Banking Initiative. Selain itu, Danamon menerima penghargaan 2020 DX Gamechanger dari IDC
untuk transformasi digital perusahaan.

Tentang PT Investree Radhika Jaya
Investree adalah satu-satunya perusahaan fintech lending yang mendapatkan Izin Usaha Perusahaan Penyelenggara
Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dari Otoritas Jasa Keuangan untuk 2 (dua) jenis usaha
yaitu konvensional dan syariah. Misi kami adalah mengoptimalkan data dan teknologi untuk memberikan akses
pembiayaan lebih mudah dan terjangkau bagi UKM selagi menghubungkan mereka dengan Lender yang ingin membantu
dan memperoleh imbal hasil atraktif. Melalui kolaborasi dengan rekanan strategis dalam ekosistem digital dan keuangan
serta inovasi produk dan layanan pembiayaan, Investree berkomitmen untuk terus menghadirkan solusi bisnis digital bagi
UKM. Investree berbasis di Indonesia dan telah berekspansi ke Thailand dan Filipina.
Hingga bulan Mei 2021, Investree berhasil membukukan catatan total fasilitas pinjaman Rp 10 triliun dan nilai pinjaman
tersalurkan Rp7 triliun dengan rata-rata tingkat pengembalian (return) 16,7% p.a. dan rata-rata TKB90: 98,54%. Investree
juga dinobatkan sebagai “Best Fintech of the Year” oleh Majalah The Asset, “Best P2P Lending Platform for SMEs” oleh
The Asian Banker, dan “30 Most Promising Growth-Stage Startups” oleh Forbes Indonesia.
Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi www.investree.id atau kanal media sosial:
LinkedIn: Investree
Youtube: Investree
Facebook: InvestreeID
Spotify: Treepod – podcast by Investree
Instagram: @investree.id
Bersama Investree, #SemuaBisaTumbuh.
Informasi dan kontak media Investree:
PT Investree Radhika Jaya
Astranivari
Chief of Marketing & Communications
pr@investree.id

Ogilvy Public Relations
Sherlya Evangelista
Account Executive
sherlya.evangelista@ogilvy.com
+62 813-8050-3339

UNTUK INFORMASI LEBIH LANJUT:
Rezadharana Idris
Corporate Communications
Email: corporate.communications@danamon.co.id
Situs: https://www.danamon.co.id/
Halaman 4 / 4

