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AKTA PENDIRIAN 

PERSEROANTERBATAS 

· P.T. BANI{ PEMBANGUNAN DAERAH ' . . . . 

JAWATIMUR 

. .. 

' 
NOMOR 1 TANGGAL 1 ME!1999 

·.· · DlHADAPAN·R.. SONNY HlDAYAT JULISTYO, SH 
NOTARIS SURABAYA 

. ' . I . . 

. KEPUTUSAN MENKEH NO. C-8227:HT:01.01.TH.9~ 
. . . · . ~ TANGGAL 5 ME11999 



. ·· .. ,.:~~·:: .. ; •. ~ .. <.: ..... HARlAN PAGl DARI SURABAYA · 
~ . .: 

;.-.~~.:_St:NI~i, · 3 ME11999 0 
!--.;.._;--·--~· ~· 

=! 
=- ;: 
~~ ;_{ 

~ 

~ 

-A! 

-!t 

~ 

·• 

Sell~1;n.lhgf3,n dengan adanya petubahar~ (l{onversi) yang akan 
dilaksanakar.n· dari .l~erusahaan Daerah Bank Pen1bangunan 

, Daer~h·.tBat1k .J'atltn) menjacli 'i;ei~se.roan terbatas PT. B~1nl5: 
~- Pernbanbh.1nan Daerah (PT. Bank ~J atirn), tna1\.a clen[;TuJ ini l\a:t\1i 
J · Pili1IJlirhri'· B£t11k.-,J:-:tl.irn sqs .un·~- J.(r.~tcnttt::tn p<.)r:-:tl:.ur::~n yan?3· 
f.. .· .. _,petJ..?)~u;,, 111.engt~rnutnkat1 sebagp.i berikut :- .·: 

~ .... Selutnlf as?et)3anl~ J a.t.i{~~, baik aktiva rnaupun pa~;iva yan-g 
' · . perupa bar.ang barang tetap an tara lain berupa tatlah, gedung 

c1'3.h a~:'1l1 segra]o:-t -\.r'·l11ff l·)·r·rdJ.J'l. ·c<l0'1'\ •:Jd'-l r:l·t'·:)t•:1 ..:..:l)\i':l '·il' ' il 'l v· >n(j·/ c. . ~ ~ . . . ~ t . . . t~ .,} r. b -· . . . . , c~ .1. <: . . . t. . . . <.l ~ Lt l.) . ·.,J r.. . •~ .· Jt . . . .J , 1 . t,l •· 

n1elekat diatasi:iya n1aupun b~1;_a1~g- bal'<:l.ng'lain· bel;dasarkc:in · ., ~ 
unclang.:11ndaD.g sebag(3.i b~.n:8hg··:··tet:api J3ar£uJr,· bara1H~ :·· : ·~ 
bergerak an tara lain kendara'anhi1obil. se1.~n·nhr'ly~ ,·_. · · 

· · dimasu+ili.an .(Ipbreng) kedalan1 perseroan terbatas PT. Banl~ ; ,. 
· .. '· J' t'' . .' .·. . . . ~i 

·· · a )m:; ·: ·. ·~ .· .·. · - . · . . )· ~at 

·. p~·~1k.i.~h:·~Peng~lm~n1a_n kan;i , agar ~~a'ng ber1\:epenting£;:n \~ 
;; l:(ip~hak ketiga) dalan1 wal\.tu 2 (dua) bulan sejak chtnnu1nkc:rn: .. · \~1 
~·· . · -~a.i1 .. dit~rl?~tkan.:di.sura t!. l\:abar :harian 8 t ·n1engaj1.1 L:an · .. 'I i ~ 
~ ·. ··:: kebei·atan l)ada r>erusaha<.tn knn1i, d . :-.dan. l.Lt::; 11 ki : .. 
fr. . • · . · .: . · " . _. · ., COPY SESUA~ A.SLJ 

-fr . ;.I~ah1~1<3:d · !lOI~lOr 98-.104-;:~w:·abaya . anKebenaranmat~riil 
& ; · ·: i : .. ·. :, •. ··-': · · . .... · . · :;; · pej abat yang berw'e'nan · 

-~- - .:::.:· ·· • .:· .. ' : '· . ' ·. :· : : ~· .. . · diKOTASUuaAY:· · 

l,· . _::.:: .. ·:·.· · ·/· · · .. ~ / · ··:. · ... _.:: ':p~~~p1nan Bank · ~:··:-:·::> ·: 

1 . · ·:: , ttd . BAMBA~G HERU DJUWlTO. sJ.; ~.n 
l .. . Df.is .. SJAJ.VISOEL AR.iFI~~.t~L 811~ :.:. · · 

; . . .:· ;'. . ·'·'· I}j.rekturutatni\ " . _____ ,i;:,.a, 
j· · · ar~·~;,.:W.Ili:ai:obu;~u~<i~t:,...:Ci • ..:.m-:-_,..~~a~nr.,.;:,=,, ... £:;;,:;,-::;-.:?.-.._ : • · .-!-·! -r- ; 'R,·~ 

1... I · : ~~,.: 
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No. 3008 

PERSEROAN TERBATAS 

Tambahan Berita- Negara . R. I. Tanggal 25/5 - 1999 No. 42. 

Pengumuman dalam Berita-Negara·R.l. sesuhl dengan ketentuan Pasal22 
ayat (I) Undang-undang No. 1 Tahun ·1995 ten~g Perseroan Terbatas. , ·. 

KEPUTUSAN MENTER! KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR : C2~8227.HT.Ol.Ol.Th.99 . 

MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK ·INDONESIA 

Membaca L Surat Permobonan tanggal 3 Mei 1999 Nomor : IN/ 
NSHJ/99 dari Saudara Notaris . Sonny Hidayat Julistyo, 
SH., yang kami . terima, tanggal 5 Mei 1999; 

. ' -
2. Keputusan Menteri Dalam. Negeri Nomor : 584.35.~317 

tanggal 14 April 1999 : Tenta.ng·· Pengesahan Peratl1ran 
Daer.ah Propmsi Iii!&Mt I Jawa Tinlur Nomor l Tahun 1999 
tentang ' Perubah~ :'.st{ntuk -Hukum Barile Pe-mbangllnan· 
Daerah Jawa·-,:Timtir· ·itari Perusahaan Daerah menjadi 
,perseroail Terbata.s ·. Ballk ·,p·embangunan Daerah .Jawa 
Tun . . ur·· 
~ . ·'·. -

· 3. P,eraturan Daerab PrQpi.J)si Tingj,(~t;l Jawa Timur Nomor 1 
Tahun 1~99 .. tell tang ··Peruhahan Bentuk Hukum Bank 
Pembangtlllan Daerah Jaw a Timur dari Perusabaan Daerah 
menjadi Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah 
Jawa Timur tanggal20 Maret 1999; 

Menimbang Bahwa berdasarkan pernyataan Notaris, Akta Pendirian 
Perseroan yang disampaikan telah .memenuhi · syarat~syarat 

1 



3008 

Mengingat 

Menetapkan : 

PERSEROAN TERBATAS 

dan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perun~,.&\_ 
undangan yang berlaku sehingga tidak ada keberAI-¢;~...::
untuk memberikan pengesahan atas Akta Pendirian Persero 
yang dimaksud. 

~ ' ,. 
1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan 

Terbatas (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 13, Tam
bahan Lembaran Negara Nomor 3587); 

2. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia 
Nomor: M.Ol-PR.08.01 Tahun 1996 Tentang Tata Cara 
Pengajuan Pennohonan dan Pe~gesahan Akta Pendirian 
Perseroan Terbatas;" 

MEMUTUSKAN: 

PERT AMA : Membedkan Pengesahan Akta Pendirian Perseroan 
Terbatas : PT. B a n k P ·e m b a n g u n a n D a e r a b 
J a w a T i m u r disingkat PT. B a n k J a t i m 
NPWP. 1.110.116.9-611, berkedudukan di Surabaya, sesuai 
dengan Data Akta Pendirian Perseroan tanggal 3 Mei 1999 
yang dibuat oleh Notaris Raden Sonny Hidayat Julistyo, SH., 
berkedudukan di Surabaya . 

. KEDUA .· Keputusan Menteri Kehak.inian ini · mulai berlaku sejak 
tanggal ditetapkan. 

Ditetapkan di Jakarta 

Pada tanggal 5 Mei 1999 

A.n. MENIERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA 

DIR.EKTIJR JENDERAL 
1-flJK.UM DAN PERUNDANG-UNDANGAN 

Pelaksana Harlan, 

NY. MADE KAMINI, SH 
NIP. 040026646 

2 
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PERSEAOAN TERBATAS 

Tembusan kepada: 
1. Yth. Direksi Bank Indonesia 

d/a. Jl. M.H. Thamrin No.2 
JAKARTA. 

2. Y th. Direktui Perbankan · 
dan Usaha Jasa Pembiayaan 
Dit. Jen. Lembaga .Keuangan 
Departemen Keuangan R.I. 
d/a. Jl. Dr. 'Wahidin No.I 
JAKARTA. 

Pada hari ini Rabu tanggal 12 Mei 1999 Perusahaan dengan akta ini telah 
didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai UU No. 3 Tahun 1982 tentang 
Wajib Daftar Perusahaan dengan No. TDP. 13011811628 di Kantor Pendaftaran 
Perusahaan Kab/Kodya SURABA Y A Nomor 1282/BH.l3.01/MEI/l999. 

Kakandep Perindag Kodya SB Y 
Selaku Kepala Kantor Pendaftaran Perusahaan 

Dati II SURABA Y A 

Drs. SUHARTOJO 
NIP. 070011995 

3 



PEASEROAN TERBATAS 

DATA AKTA PENDIRIAN PERSEROAN 

(Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 12 UU No. 1/1995) 

1. Nama Perseroan PT. BANK PEMBANGUNAl' 
DAERAH JAWATIMUR Dengat1 
Singkatan PT. BANK JA TIM. 

2. Tempat Kedudukan Pe~~eroan Surabaya. 

3. NPWP Perseroan 
a. Nomor 1.110.116.9-611. 

b. Kantor Pelayanan Pajak 
yang mengeluarkan Surabaya-Genteng. 

4. a. Status Perseroan Tertutup. 
b. Jenis Perseroan Usaha Khusus perbankan. 

5. a Aleta Pendirian 
Tanggal dan Nomor Clkta l Mei 1999, nomor : 1. 

Nama dan Tempat kedudukan 
Notaris R. SONNY HIDAYAT JULISTYO, 

SH., Jalan Kalimantan nomor 6, 
Surabaya.· 

4 6. Para Pendiri Perseroari 
DAERAH TINGKA T I PROPINSI 
JAW A TIMlJR, yang diwakili oleh 
Tuan IMAM UTOMO SUPARNO 
dalam jabatannya sebagai GUBER
NUR KEPALA DAERAH TINGKAT 
I PROPINSI JAW A TIMUR. 
DAERAH TINGK.AT II KOTA
MADY A SURABA Y A yang 
diwakili oleh Tuan Sunarto 
Sumoprawiro · dalam jabatannya 
sebagai W ALIKOT AMADY A 
KEPALA DAERAH TINGKAT 
II KOTAMADY ASURABA Y A. 
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6.1. 

6.2. 

5 



6.4. 

6.5. 

PERSEROAN>• TERBATAS 

6 

OAERAH TINGKAT 
MADYA MALANG·yang ~~~ 
oleb:: Tuan- SUJITNO dalam 
jabatannya- sebagai-W ALIKOT A
MADYA KEPALA DAERAH 
TINGKAT II KOTAMADYA 
MALAN G • 

. DAERAH TINGKAT II KOT A
MADY A MADIUN yang· diwakili 
olebTuanDoktorandus,BAMBANG 
PAMOEDJO, dalam jabatannya 
sebagai WALIKOT.AMADYA 
KEPALA DAERAHTINGKAT II 
KOTAMADYA MADRJN~ 

DAERAH TINGKAT II KOTA
M.ADY A MOJOKERTO . yang 
diwakili oleh, Tuan Haji TEOOEH 
SOEJO ~am jabatannya sebagai 
WALIKOTAMADYA KEPALA 
DAERAH TINGKAT II KOT A
MADY A MOJOKERTO. 

DAERAH TINGKAT ll KOT A· 
MADY A KEDIRI yang diwakili 
oleh Tuan, Doktorandus ·H. A 
MASCHUT dalam jabatannya 
sebagai W ALIKOT AMADY A 
KEPALA DAERAH TINGKA T II 
KOTAMADY A KEpiRI. 

DAERAH TINGKAT II KOT A
MADY A PROBOLINOOO yang 
diwakili oleb Tuan Doktorandus 
BANADI EKO dalam jabatannya . 
sebagai W ALIKOT AMADY A 
KEPALA DAERAH TINGKAT II 
KOTAMADYA PROBOLINGGO. 

; 

• 
! 

• ... 

' ... 

• -

•• ... 

e 



. 6.8. · 
- - I . . . 

6.9. 

6.10. 

6.11. 

6.12. 

PERSEROAN TERBATAS 

DAERAH TINGKAT I 
MADY A BLIT AR yang Ot'Wamll~ 
oleh Tuan Haji ISTIJONO 
SUNARTO, Sarjana Hukwn dalam 
jabatannya sebagai W ALIKOT A
MADYA KEPALA DAERAH 
TINGKAT II KOTAMADYA 
BLITAR. 

DAERAH TINGKAT II KOTA: 
MADY A PASURUAN yang di
wakili oleh Tuan Haji AMBJAH 
Sarjana Hukum, dalam jabatannya 
sebagai W ALIKOT AMADY A 
KEPALA DAERAH TINGKAT II 
KOTAMADYA PASURUAN. 

· DAERAH TINGKAT II KABU
PA TEN GRESIK yang diwakilinya 
oleh Haji SOEW ARSO, Sarjana 
Sosial dalam jabatannya sebagai 
BUPATI KEPALA D.AERAH 
TINGKAT IT KABUPATEN (]RfSIK. 

7 

DAERAH TINGKAT II KABU .. 
PATEN · MALANG yang di~ 

wakilinya oleh MUHAivfMAD SAID 
dalam jabatannya sebagai B UP A TI 
KEPALA DAERAH TINGKAT II 
KABUPATEN.MALANG. 

DAERAH TINGKAT II KABU
PATEN MOJOKERTO . yang 
diwakilinya oleh Haji MACHM:OED 
IBNOE ZAIN, Sarjana Hukum9 
Magister Sain dalam jabatannya 
sebagai BUPATI KEPALA DAERAH 
TINGKAT II KABUPATEN 
MOJOKERTO. 
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. 6.13 . .. 

6.14. 

6.15. 

6.16. 

6.17. 

6.18. 

PERSEROAN TEABATAS 

8 

DAERAH TINGKAT II ~M<Q 
PATEN MADIUN yang liwa~~~~ 
oleh DJUNAIDI MAHENDR 
Sarjana Hukum dalam jabatannya 
seregai BUPATI KEPALA DAFRAH 
TINGKAT II KABUPATEN 
MAD ruN. 

DAERAH TINGKAT II KABU
PA TEN KEDIRI yang diwakilinya 
oleh Haji SUPARY ADI, Sarjana 
Ilmu Pendidikan dalam jabatannya 
semgai BUPATI KEPALA DAFRAH 
TINGKAT II KABUPATEN 
KEDIRI. 

DAERAH TINGKAT II KABU
PATEN PROBOLINGGO yang 
diwakilinya oleh MURHADI dalam 
jabatannya sebagai B UPA TI 
KEPALA DAERAH TINGKAT II 
KABUPATEN PROBOLINGGO. 

DAERAH TINGKAT II KABU
PA TEN BLIT AR yang diwakilinya 
oleh BAMBANG SUKOTJO dalam 
jabatannya sebagai BUPATI 
KEPALA DAERAH TINGKAT II 
KABUPATEN BLITAR. 

DAERAH TINGKAT II KABU
PATEN PASURUAN yang 
diwakilinya oleh DADE ANGGAH, 
Saijana Ilmu Pendidikan dalam 
jabatannya sebagai B UPATI 
KEPALA DAERAH TINGKAT II 
KABUPATEN PASURUAN. 

DAERAH TINGKAT II KABU
PATEN BOJONEGORO yang 
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PERSEROAN TERBATAS 
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di wakilin ya oleh 
ATLAN dalam jabatanny~~aii: 
BUPATI KEPALA DAERAH 
KAT ll K.ABUPA1EN BOJONEGCRO . 
DAERAH TINGKAT II KABU
PA TEN MAGET AN yang diwakili
nya oleh Dokterandus SOENARTO 
dalam jabatannya sebagai B UP A TI 
KEPALA DAERAH TINOKAT II 
KABUPATEN MAGET AN. 
DAERAH TINGKAT II KABU~ 
PATEN TULUNGAGUNG yang 
diwakilinya.oleh Doktorandus Haji 
ACHMAD BOEDI SOESETYO 
dalam jabatannya sebagai BUPATI 
KEPALA DAERAH TINGKAT II 
KABUPA TEN TIJLUNGAGUNG. 
DAERAH TINGKAT II KABU
PATEN TRENGGALEK yang di
wakilinya oleh Doktorandus 
ERNOMO dalam jabatannya sebagai 
BUPATI KEPALA DAERAH TING
KAT.ll KABUPATENTRENGGAI..EK. 
DAERAH TINGKAT II KABU
PA TEN PACIT AN yang diwakili-· 
nya oleh SUT JIPTO dalam 
jabatannya sebagai B UPA TI 
KEPALA DAERAH TINGKAT II 
KABUPATENPACITAN. 
DAERAH TINGKAT II KABU
PATEN LAMONGAN yang di
wakilinya oleh Raden MOHAMAD 
FARIED, Sarjana Hukum, dalam 
jabatannya sebagai BUPATI 
KEPALA DAERAH TINGKAT II 
KABUPA1ENLAMONGAN. 
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. . 6.24. 

6 .25. 

6.26. 

6.27. :-

6.28. 

6.29. 

PERSEROAN TERBATAS 

10 

DAERAH TINGKAT 
PATEN PONOROGO 
wakilinya oleh Doktor Haji M. 
MARKUM SINGODIMEDJO, Ma
gister Managemen, Phd dalam 
jabatannya sebag.ai BUPATI 
KEPALA DAERAH TINGKAT II 
KABUPATEN PONOROGO. 

DAERAH TINGKAT II KABU
PATEN BANYUWANGI yang di
wakilinya oleh Haji TURYONO 
PURNOM SIDIK dalam jabatannya 
sebagai BUP A 11 KEP ALA DAERAH 
TINGKAT II KABUPATEN 
BANYUW ANGI. 

DAERAH TINGKAT II KABU
PATEN TUBAN yang diwakilinya 
oleh Haji IDNDARTO dalamjaba
tannya sebagai BUPATI KEPALA 
DAERAH TINGKAT II KABU
PATENTUBAN. 

DAERAH TINGKAT II KABU
PATEN JEMBER yang diwakilinya 
oleh Haji WINARNO dalam jabatan
nya sebagai BUPATI KEPALA 
DAERAH TINGKAT II KABU
PATEN JEMBER. 

DAERAH TINGKAT II KABU
PATEN NGAWI yang diwakilinya 
oleh SUBAGYO SW dalam jabata
nnya sebagai B UP A TI KEP ALA 
DAERAH TINGKAT II KABU
PA1ENNGAWI. : 

DAERAH TINGKAT II KABU
PATEN JOMBANG yang diwakili-

,.-:;;. --,... -,... -,... 
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6.30. 

6.31. 

6.32. 

6.33. 

6.34. 

PERSEROAN TERBATAS 

1 1 

nya oleh Doktorandus 
dalam jabatannya sebagai ~~.!' 
KEPALA DAERAH TINGKAT II 
KABUPATEN JOMBANG. 

DAERAH TINGKAT II KABU
PATEN BONDOWOSO yang di
wakilinya oleh Doktorandus Haji 
MASHOED, Magister Sain dalam . 
jabatannya sebagai BUPATI 
KEPALA DAERAH TINGKAT II 
KABUPATEN BONOOWOSO. 

DAERAH TINGKAT II KABU
PATEN LUMAJANG yang di~ 

wakilinya oleh Doktorandus 
ACHMAD FAUZI dalam jabatan~ 
nya sebagai BUPATI KEPALA 
DAERAH TING-KAT II KABU
PA1EN LUMA.TANG. 

DAERAH TINGKAT II KABU
PATEN SIOOARJO yang diwakili
nya oleh Haji SOEDJITO dalam 
jabatannya sebagai B UPATI 
K.EPALA DAERAH TINGKAT II . 
KABU-PA lEN SIDOARJO. 

DAERAH TINGKAT II KABU~ 
PATEN SITUBONDO yang 
diwakilinya oleh Raden 
SUDARJANTO dalam jabatannya 
sebagai BUPATI KEPALA DAERAH 
TINGKAT II KABUPATEN 
SITUBONDO. 

DAERAH TINGKAT II KABU
PATEN NGANJUK yang di
wakilinya oleb Doktorandus 
SOETRISNO R dalam jabatannya 



3008 . . PERSEROAN TERBATAS 

6.35. 

6.36. 

6.37. 

6.38. 

7. Perseroan didirikan 

8. Maksud dan tujuan Perseroan 
9. Kegiatan Usaha Perseroan 

12 

sebagai BUPATI KEPALA n~1~m:..~~~' 
TINGKAT II KABUPA 
NGANJUK. 
DAERAH TINGKAT II KABU
PATEN PAMEKASAN ymg 
diwakilinya oleh Doktorandus Haji 
DWIATMO HADIYANTO dalam 
jabatannya sebagai BUPATI 
KEPALA DAERAH TINGKAT II 
KABUPA TEN PAMEKASAN. 
DAERAH TINGKAT II KABU
PATEN SUMENEP yang di
wakilinya oleh Haji SOEKARNO 
MARSAID, Magister Sain dalam 
jabatannya sebagai B UPATI 
KEPALA DAERAH TINGKAT II 
KABUPATEN SUMENEP. 
DAERAH TINGKAT II KABU
PATEN BANGKALAN yang di
wakilinya oleh Insinyur MOHAM
MAD FATAH dalam jabatannya 
sebagai B UP A TI KEPALA 
DAERAH TINGKAT II KABU
PATEN BANGKALAN. 
DAERAH TINGKAT II KABU
PATEN SAMPANG yang di
wakilinya oleh Haji F ADI-ITLAH 
BUDIONO dalam jabatannya 
sebagai B UP A TC KEP ALA 
DAERAH TINGKAT II KABU
PATEN SM1PANG. 
Dengan jangka waktu tidak 
terbatas. 
Berusaha dibidang Perbank.an. 
a. Menghimpun dana dari masya

rakat dalam bentuk simpanan 
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PERSEAOAN TERBATAS 
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berupa giro, 
Sertipikat deposito, '--...-"'-!' 

danlatau bent.uk lain y 
samakan dengan itu. 

b. Mernberi kredit; 
c. Me.nerbitkan surat pengakuan 

hutang; 
d. Membeli, menjual atau menja

min atas resiko sendiri maupW'l 
untuk kepentingan dan atas 

· pe.rintah nasabahnya : 
I. Surat-surat wesel termasuk 

wesel yang diakseptasi oleh 
Bank yang masa berlakunya 
tidak lebih lama dari pada 
kebiasaan dalam perdagang
an surat -surat dimaksud; 

2. Surat pengakuan hutang dan 
kertas dagang lainnya yang 
masa berlakunya tidak lebih 
lama tlari kebiasaan dalam 
perdagangan surat dimaksud; 

3. Kertas perbendaharaan negara 
dan surat jarninan pemerin
tah; 

4. Sertipikat Bank Indonesia 
(SBI); 

5. Obligasi; 
6. Surat Dagang · betjangka waktu 

1 (satu) tahun; 
7. Instrumen surat berharga lain 

yang berjangka waktu sampai 
· dengan 1 (satu) tahun; 

e. Memindahkan uang baik untuk 
kepentingan sendiri maupun 
utlnik kepentingan nasabah; 
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f. Menempatkan 
· minjam dana dari, 
jamkan dana kepada Bank 1airl, 
dengan menggunakan surat, sarana, 
telekomunikasi maupun dengan 
wesel tmjuk cek atau sarana lain; 

g. Menerima pembayaran dari tagih
an atau surat berharga dan 
melakukan perhitungan dengan 
atau antar pihak ketiga; 

h. Menyediakan tempat untuk 
menyimpan barang dan surat 
berharga; 

1. Melakukan kegiatan penitipan 
untuk kepentingan pihak lain 
berdasarkan suatu kontrak.; 

J. r..1elakukan penempatan dana dari 
nasabah kepada masa1ah lainnya 
da1am bentuk surat berharga yang 
tidak tercatat dibursa efek; 

k. Bank Umum dapat membeli 
sebagian atau seluruh agunan, 
b~ melalui pelelangan n1aupun 
diluar pelelangan berdasarkan 
penyerahan secara sukarela oleh 
pemilik agunan atau be.rdasarkan 
kuasa untuk menjual diluar 
lelang dari pemilik agunan 
dalam hal nasabah debitur tidak 
memenuhi ke-wajibannya kepada 
Bank, dengan ketentuan agunan 
yang dibeli tersebut wajib segera 
dicairkan secepatnya. 

l. Melakukan kegiatan anjak pi
utang, usaha kartu kredit dan 
kegiatan wali runanat; 
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m. Melakukan kegia 
valuta asing dan/a 
Bank Devisa dengan memenuhi 
ketentuan yang ditetapkan oleh 
yang berwenang; 

n. Melakukan kegiatan penyertaan 
modal pada Bank atau peru
sahaan lain dibidang keuangan 
seperti sewa guna usaha, modal 
ventura perusahaan efek asuransi 
serta lembaga kliring penye
lesaian dan penyimpanan dengan 
memenuhi ketentuan yang di
tetapk.an yang berwenang; 

0. Melakukan kegiatan penyertaan 
· modal sementara untuk meng

atasi akibat kegagalan kredit, 
dengan syarat harus menarik 
kembali penye.rtaannya dengan 
memenuhi ketentuan yang di..: 
tetapkan oleh yang berwenang; 

p. Bertindak sebagai pendiri dana 
pensiun sesuai dengan ketentuan 
dalam peraturan dana pensiun 
yang berlaku; 

q. Membantu Pemerintah Daerah 
dalam membina KURK. (Kredit 
Usaba RakyatKecil) BPR (Bank 
Perkrooitan Rakyat) milik Peme- · 
rintah Propinsi Daerah Tingkat I 
Jawa Timur dan Pemerintah 
Kabu..;paten!Kotamadya Daerab 
Tingkat II; 

r. Melakukan kegiatan lain yang 
lazim dilakukan oleh Bank 
sepanjang tidak bertentangan 
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I 0. a. Modal Dasar Perseroan 
sebesar 

b. ·Modal yang telah 
ditempatkan sebesar 

c. Modal yang telal1 disetor 
sebesar 

11. Saham 
a Jumlah saham 

b. Hak -hak yang melekat 

16 

Rp. 300.000.000.000,- (tigaratus 
Milyard rupiah). 

Rp. 90.208.000.000,- (sembilan
puluh Milyard dua ratus delapan 
juta rupiah). 

Rp. 90.208.000.000,- (sembilan 
puluh Milyard dua ratus delapan 
juta rupiah). 
Dilakukan dengan pemasukan in
breng seluruh aktiva dan passiva dari 
PD. Bank Pembangunan Daerah Jawa 
Timur sesuai dengan Neraca sampai 
dengan tanggal tiga puluh satu Maret 
seribu sembilan ratus sembilan puluh 
sembilan (31-03-1999). 

300.000 (tigaratus ribu) saham 
dengan klasifikasi yai tu : 
153.000 (seratus limapuluh tiga 
ribu) saham seri A; 
147.000 (seratus em pat puluh 
tujuh) saham seri B; 
Pemegang saham seri A me1npunyai 
hak: 
a. Menerima divideri did.ahulukan 

dari pemegang saham seri B; 
b. Dapat menukarkan saham de-· 

ngan sahan1 seri B; 
c. Menerima sisa , kekayaan hasH 

Hkuidasi didahulukan dari pada 
pemegang saham B; 
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.yr 

c. Nilai nominal setiap saham 

12. Pemegang Saham 

NAMA PEMEGANG JUMWI 
SAHAM SAHA!vf 

ym_} 

DIMffiiL 

DT. I PROPINSI 59.199 
JA\VA TIMUR 
DT. 11 KOTAMADY A 7.845 
SURABAYA 
DT. II KOT AMADY A 937 
!vtALAKJ 
DT. 11 KOTAMADY A . 362 
~1AffiJN 

DT. ll KOT A.~1ADY A 160 
MUJUKr..Kl u I 
DT. ll KOT IWADY A 327 
KEDIPJ 
DT. II KOT AMADY A 264 
PROBOUNa:JO 
DT. II KOT AMADY A 170 
BUTAR 
DT. II KOT AMADY A 191 
PA.~URU!\N 

17 

~~ 
:;#;s 

d. Memiliki hak suara L"'tol.l.JK u:...-n: 

dalrun mengajukan usul penca
lonan anggota Dircksi dan 
Komisaris Perseroan; 
Pemegang saham scri B mem
pwlyai hak; 

a Menerima deviden; 
b. Menerima sisa kekayaan dalrun 

proses likuidasi; 
Rp. 1.000.000,-

NilAI JUMI.AH 
NOMINAL YANG DISE:iOR 
SAlli\M 

Rp.l.OOO.OOO,- Rp. 59.199.000.000,-

Rp.l.OOO.OOO,- Rp. :· .S45.000.000,-

Rp.l.OOO.OOO.- Rp~ 937.000.000,-

Rp~ 1.000.000,- Rp . 362.000.000,-

Rp.l.OOO.OOO,- Rp. ·160.000.000.-

Rp. 1.000.000,- Rp~ 327.000.000.-

R(>. ·l.OOO.OOO,-- Rp. 264.000.000,-

R(>.l.OOO.OOO,- Rp. 170.000.000.--

Rp. 1.000.000,- Rp. 19 t .000.000,-
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. . , NAMA PEMEGANG 
SAHAM 

DT.ll KABUPATEN 
GRESIK 
DT.ll KABUPATEN 
MAI.A!'IJ 
DT.IJ KABUPATEN 
MOJOKERTO 
DT.IJ KADUPATEN 
MAilUN 
DT. D KABUPATEN 
KEDIRI 
DT. D KABUPATEN . . . . 

PROBOLINCffi · . 
DT.D l<ABtJPATEN 
BUfAR 

. DT. U KABUPATFJ'..J 
P~URUAN 

.DT.D.KABUPATEN · 
BOJONEGORO 
DT. ll KABUPATh'{ 
h-1AGET AN . 
DT.llKABlWATEN 
1WJNJAGUNG 
DT.ll KABUPATEN 
TRfNGGALEK . 

DT. II KABUPATEN 
PAC.TfAN 
DT.ll KABUPATEN 
LAM<l\TGAN 
DT. ll KABUPATh~ 
I'DNORCX:JO 

JUMLAH 
SAHAM 
YAJVG 

DIAMBIL 

NllAI 
NOMINAL YA!t.~G DISETOR 
SAl-lAM 

,·!.·.,.-

•· . ... ., 
. 1:19•' · Rp.l.OOO.OOO-~~. Rp. 719.000.000,-

·1 .. 070 

657 

. 1~057 

·714 
. , . 

655 

. ·1..082 

425. 

329 

668 

379 

322 

475 

462 

Rp.l.OOOJ100~- Rpl.OiU .. OOO.OOO~- . 

Rp. 1.000.000.- Rp! . 657.000.000,

Rp.l.OOO.OOO,- Rp. 411.000.000.

Rp.l.OOO~OOO.- Rp. 1.057.000.000,-

;Rp.l.OOO.OOO,- ·Rp. 714.000.000,

Rp.I.OOO.OOO,- Rp .. 655.000.000,

Rp.l.OOO.OOO.- Rp·. 1.082.000.000,-

Rp.l.OOO.OOO.- Rp. 425.000.000,

Rp.l.OOO.OOO,- Rp. 329.000.000,

Rp.l.OOO.OOO,- Rp. 668.000.000,-

Rp.l.OOO.OOO.- Rp. 379.000.000,-

Rp.l.OOO.OOO,- Rp. 322.000.000,

Rp.l.OOO.OOO,- Rp. 475.QOO.OOO,-

Rp. 1.000.000,- Rp. 462.000.000,-
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......., 
~ NAMA'PEMEGANG JUMlAH NILAI 
:i SAHAM SAHAM NOMINAL 
- YN{} SAIWvt -!!1 

~ 
DIAMBIL 

-. DT. ll KABUPATEN 1.408 Rp. 1.000.000,- Rp. 1.408.000.000,-.If 

:j BANYUWANGI 

DT. ll KA,BUPATEN 589 Rp. 1.000.000,- Rp. 589.000.000,-, -.. TIJBAN 
~ DT. ll KABUPATEN 2.100 Rp.l.OOO.OOO,- Rp. 2.100.000.000,~ 
:j JEMBER 

DT. ll KABUPATEN 539 Rp. 1.000.000,- Rp. 539.000.000,--. 
.J/IJ NGAWI 
~ DT. II KABUPATEN 417 Rp.l.OOO.OOO,- Rp. 417.000.000,-

~ JOMBANG 

=i DT.ll KABUPATEN 194 Rp.l.OOO.OOO,- Rp. 194.000.000,-
BONDOWOSO 

.......... 

.1!1 DT. II KABUPATEN 620 . Rp.l.OOO.OOO,- Rp. 620.000.000,-
~ UThfl.AJANG 

:j DT. ll KABUPATEN 2.301 Rp.l.OOO.OOO,- Rp. 2JO 1.000.000}-
SIDOARTO 

:j DT. ll KABUPATEN 569 Rp. l.OOO.OOO,- Rp. 569.000.000,- . 
~ Sm.JBONDO 

~ DT. ll KABUPATEN 845 Rp.l.OOO.OOO,- Rp. 845.000.000,-:-

~ 
NGANJUK 

~ 
DT. II KABUPATEN 416 Rp.1.000.000,- · Rp. 416.000.090,-
PAMEKASAN 

:j 
DT. IT KABUPATEN 424 Rp.l.OOO.OOO,- Rp. 424.000.000,-

~ SUMENEP 

~ DT. IT KABUPATEN 447 Rp.l.OOO.OOO,- Rp. 447.000.000,-

=i BANGKALAN 

~ 
DT. II KABUPATEN 459 Rp. 1.000.000,-- Rp. 459.000.000,-
SAMPANG 

-'11 

~ 

~ 19 

~ 

4 
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13. · Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). ~~ 
. ~ 0 

· Jangka waktu pemanggilail RUPS paling lambat 14 hari senP-1'~_. 

Cara pemanggilan R UPS 
tanggal rapat. 

Surat tercatat dan dapat di
tambah dengan melalui dua (2) 
buah surat kabar harlan. 

Tempat RUPS Ditempat kedudukan perseroan 
atau tempat perseroan mela
kukan kegiatan usaba. 

14. Korum rapat dan persyaratan sahnya keputusan : 

RapatUmum 
Pemegang Saham 

a. RUPS 
RUPS 1 

RUPS2 

Korum Keputusan 

lebihdari l/2(satuperdua) semuakeputusandiambil 
bagian dari jumlah seluruh berdasarkan musyawarah 
saham dengan hak suara untuk mufakat. Dalamhal 
yang telah dikeluarkan keputusan berdasarkan 
perseroan. musyawarah untukmufa-

kat tidak tercapai, maka 
keputusan diambil dengan 
pemungutan suara berda-~ 
sarkan suara yang dikeluar
kan dalamrapat. 

sedikitnya 113 (satu pertiga) semuakepu tusan diambil 
bag ian dari jumlah seluruh berdasarkan musyawarah 
saham dengan hak suara untukmufakat. Dalamhal 
yang sah. · keputusan berdasarkan I 

musyawafah untukmufa
kat tidak. tercapai, maka 
keputusan diambil dengan l 

20 

I 
pemungutan suaraberdasar- ! 

kansuatasetujuterbanyak I 
dari jumiab !.mara yang I 

1 dikeluarkan dalam rapat. 
I 
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RapatUmum 
Pemegang Saham 

o. RUPS un~kpengubah
an anggaran dasar 

RUPS 1 

RUPS 2 

c. RUPSUntuk: 
mengalihkan/melepas

. kan/menjaminkan seba
gian besar a tau seluruh 
kekayaan perseroan ~ 

Penggabungan/Pele
buran/Pengam bil
alihan; 

Korum 

paling sedikit 2/3 ( du a per paling sedikit 2/3 ( du a per 
tiga) bagian dari jumlah · tiga) bagian dari jumlah 
seluruhsahamyangtelah suaratersebut. ' 
dikeluarkan yang mem-
punyai hak suara yang 
sah. 

palingsedikit2/3 (duaper lebihdari 1/2(satuperdua) 
tiga) bag ian dari jumlah bagian darijumla.h suara 
seluruh saham yang telah tersebut. 
dikeluarkan yang mem-
punyai hak suara yang sah. 

3/4 (tiga per empat) dari 3/4 (tiga per empat) dari ·· 
jumlah seluruh saham jumlahseluruhsuarayang 
denganhaksuarayangsah. dikeluarkan secara sah 

dalamrapat. 

paling sedikit3/4 (tigaper paling sedikit3/4 (tigaper 
empat)bagiandarijumlah empat)bagianjumlahsuara 
seluruhsahamdenganhak tersebut. 
~mara yang sah. 

~. 1 .L · 
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RapatUmum 
Pemegang Saham 

Korum 

· Pembubarnn Perseroan, Paling sedikit 3/4 ( tiga per paling sedikit 3/4 ( tiga per 
empat) bagian dari jumlah empat) bag ian dari j umlah 
seluruhsahamdenganhak suara tersebut. 
suarayang sah. 

15. Direksi dan Komi saris 

DIREKSI 
a. Tata cara pencalonan 

Din~ksi 

b. Anggota Direksi diangkat oleh 

R UPS untuk jangka waktu 

c. Jumlah anggota Direksi 
dengan susunan 

c.l. Direktur Utama 

Nama lengkap 

Status/Pekerjaan 
Tempat dan Tanggal hlhir 

Alamat Jelas 

' .... , 

Warga Negara Indonesia yang 
memenuhi peraturan per· 
undangan yang berlaku. 

empat (4) tahun. 

3 (tiga) orang. 

1 (satu) orang Direktur Utama. 

1 (satu) orang Direktur Pemasaran 
1 {satu) orang Direktur Umum. 

Tuan Dokterandus HaJ i 
SJAMSOEL ARIFIEN~ Sarjan{:l 
Hukum. 
Pegawai BUMD. , 

Sumenep, 4 Iv1ei 1943. 

Jalan lviargorej(J 1nd,a.h A ·-
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Kewarganegaraan . 
Pemegang Kartu Tanda 
Penduduk 

c.2. Direktur Umum 
Nama lengkap 

Status/Pekerjaan 
Tempat dan Tanggal lahir 
Alamat Jelas 

Kewarganegaraan 
Pemegang Kartu Tanda 
Penduduk 

c.3. Direktur Pemasaran 
Nama lengkap 

Status/Pekerjaan 
Tempat dan Tanggal lahir 
Alamat Jelas 

Kewarganegaraan 
Pemegang· Kartu Tanda 
Penduduk 

d. Rapat Direksi 
Korum rapat 

23 

. . . 

Indonesia. 

12.6604.040543.0003. 

. 
Tuan Doktorandus ACHMAD 
NURCHASAN. 
Pegawai BUMD. 
Lamongan, 28 Oktober 1950. 

' 
Jalan Sutorejo Timur nomor 42 
Blok ZZ, Rukun Tetangga 008~ 
Rukun Warga 008, Kelurahan 
Dukuh Sutorejo, Kecamatan 
Wonocolo Surabaya 
Indonesia. 

12.5622.281050.0001. 

Tuan :Doktorandus AGUS 
SULA~SONO Master Business 
·Administration. 
Pegawai BUMD. · 
Kedlri, 7 · Janwiri 19 53. 

· . Jalan Bangun Jaya Blok K/1, 
Rukun Tetangga 001, Rukub 
Warga 010, Kelurahan Duren 
Sawit, Kecamatan Duren Sawit 
Jakarta. 

. Indonesia. 

. . 09.5407.070153.0260 . . 

mengikat apabila lebih dari 1/2 
(satu per du~) . dari jumlah 
anggota Direksi hadir atau 
diwakili dalam rapat. 
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Keputusan 

KOMISARlS 

a. Syarat pengangkatan 

b. Anggota Komisaris diangkat 

oleh RUPS untuk jangka waktu 

c. Jumlah anggota Komisaris 

dengan susunan 

., c. I. Komisaris Utama 

Nama lengkap 

Status/Pekerjaan 

Tempat dan Tanggal lahir 

Alamat Jelas. 

Kewarganegaraan 

· Pemegang Kartu Tanda 

Penduduk 

24 

Berdasarkan mus'·-"'"w 
-··-" 

untuk mufakat bila kefl~~~~ 

berdasarkan musyawarah Wltuk 
mufakat tidak tercapai maka 
keputusan diambil dengan 
pemungutan suara berdasarkan 
suara setuju lebib dari 112 (satu 
perdua) dari jumlah suara yang 
dikeluarkan dalam rapat. 

Warga Negara Indonesia yang 
memenubi persyaratan yang 
ditentukan peraturan per
undangan yang berlaku. 

empat (4) tahun." 

5 (lima) orang Komisaris. 

1 (satu) orang Komisaris Utama. 

4 (em pat) orang Komi saris. 

Tuan IMAM tiTOMO 

SUPARNO. 

Pegawai Negeri/Gubernur 
Kepala Daerah Tingkat 1 
Propinsi Jawa Timur. 

Jombang, 14-05,-1943. 

Jalan Margorejo Blok C 419? 
Rukun Tetangga 003, Rukun 
\-Varga 008, Kecamatan Wono~ 
colo, Surabaya. 
Indonesia. 

12 .6604.140643.0001' 
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c.2. Komisaris 
Nama lengkap 

Status!Pekerjaan 
Tempat dan Tanggal lahir 
Alamat Jelas 

Kewarganegaraan 
Pemegang Kartu Tanda 
Penduduk 

c.3. Komisaris 
Nama lengkap 

S~tus!Pekeijaan 

Tempat dan Tanggal lahir 
Alamat Jelas 

. Kewarganegaraan 
Pemegang Kartu Tanda 
Penduduk 

c.4. Komisaris 
Nama lengkap 

Status!Pekerjaau 
Tempat dan Tanggal lahir 

Tuan Doktor 
MOHAMMAD 
Pegawai Negeri. 
Yogyakarta, 5 Agustus 1939. 
Jalan Raya Kendangsari 81 
kavling 48, Rukun Tetangga 
00 1, Rukun Warga 007, Kelu-, 
rahan Jemur Wonosari, Keca-
matan Wonocolo, Surabaya. 
Indonesia. 

12.5604.050839.0001; 

Tuan Doktorandus Haji ACH
MAD MAKSJOEM, Magister 
Bussiness Administration, 
Master Publik of Adminis-. . . . l 

tration . . 
Pegawai Negeri. 
Tuban, 16 .Agustus ·l942. 
Jalan Nginden Intan Selatan 51, 

· Rukun Tetangga 005, Rukun 
Warga 009, Kelurahan Nginden 
Jangkungan, Kecamatan Suko
lilo, Surabaya. 
Indonesia. 

12.5621.160842.0001. 

Tuan Doktorandus T ARI 
SOEGUONO. 

: Pegawai Negeri. 
. . : Lumajang, · 7 Juli 1946. 
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Alamat Jelas 

Kewarganegaraan 

Pemegang Kartu Tanda 

Penduduk 

c.5. Komisaris 

Nruna lengkap 

Status!Pekerjaan 

· Tempat dan Tanggal lahir 

Alamat Jelas 

Kewarganegaraan 

Pemegang Kartu Tanda 
Penduduk 

d. Rapat Komisaris 

Korum rapat 

Keputusan 

Jalan Pepelegi · B 
1, Rukun Tetangga 
Warga 07, Kelurahan ~~~ 
Kecamatan Waru Sidoarjo. 

Indonesia. 

06141 I 404.7 43.2/9 8. 

Tuan Doktorandus SLAMET 
suroYo. 
Pe gawai Negeri. 

Surakarta, 30 Juli 1924. 

Jalan Imam Bonjol 40, Rukun 
Tetangga 002, Rukun Warga 
012, Kelurahan Dokter Sutomo, 
Kecamatan Tegalsari, Sura:baya. 
Indonesia. • 

12.5612.300724.0001; 

Dihadiri lebih dari 1/2 (satu 
perdua) dari jumlah anggota 
Komisaris hadir, atau diwakili 
dalam rapat. 
Diambil berdasarkan musyawa
rah untuk mufakat, dalam hal 
keputusan berdasarkan musya
warah untuk mufakat tidHk 
tercapai . maka keputusar! rU ·· 
,-:·mhl·~ Aerng~n ·.n.ern•,-no -~"·J ·.e · · .. ._~ · ,li. V · .J. \3 · ilA U .l.""; ,.,... u .il..z.. U.i\ll t:

1 
\;!. · .•. '.' : .: 

sua.:ra ·be.rdz~s:~:r ka( : s..;ar£~ ~c 1 "' , : .. :i 
.-~a· "ii ·rl" ~ei;l··;,.;i· lt>hH· ..:h.': ::,j- ~l."-' i~ _. . ·~ J:"-J,. •-Y•~.r l.I'. J il.91' t ...,.•_ \ 

/ sa.tu -ner Ju.a':t ium1 ~1 i1 ·· . , . ._ .;. .... 
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l 8 .' : Pehggunaan laba~ pembagim1 
dividen dan penyisihan untlLl( 

dana ca~ga.r1 ditentukan oleh RUPS. 

Dalam hal Rapat Umwn Pemt 
gang Saham tahunan tidak 
menentukan penggunaannya. 
laba bersih setelah dikurangi 
dengan cadangan yang di.~ 

wajibkan oleh undang-undang 
dan anggaran dasar perseroan1 

bagi sebagai dividen. 
Dengan ini kami menyatakan bahwa data akta pendirian ini adalah sesuai 
dengan ketentuan standar akta Model I, kete-ntuan Undang-Undang Nom or 1 
Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, beserta peraturan pelaksanaannya 
dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku, serta telah kami teliti 
sesuai dengan dokwnen yang telah diperlihatkan kepada kami. 

Surabaya, 3 Mei 1999 

. Notaris di Surabaya 

. R. SONNY HIDA YAT JULISTYO, SH, 
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. Data Akta Pendirian Perseroan ini sebagai dasar Surat Keputusan Menteri 
Kehakiman Republik Indonesia Tanggal : 5 Mei 1999 Nom or : C2-8227. 
HT.Ol.Ol:Th.99. 

Diketahui 

Direktur J enderal 

Hukum dan Perundang-undangan 

Pelaksana Harian, 

NY. MADE KAMIN!, SH 

NIP. 040026646 

Pada hari ini Rabu umggal 12 Mei 1999 Perusahaan dengan akta ini te1ah 
didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai UU No. 3 Tahun 1982 tentang 
Wajib Daftar Perusahaan dengan No. TDP. 13011811628 dikantor Pendaftaran 
Peru~ahaan Kab/Kodya Surabaya nomor l282/BH.13.01/MEI/1999. 

Kakandep Perindag Kodya SB Y 

Selaku Kepala Kantor Pendaftaran Perusahaan 

Dati II SURABAYA 

Drs. SUHARTOJO 

NIP. 070011995 

·; Q ..... o 

.. ~~ . .. ~.~ Kebenaran materiil 
pejabat yang berwenangJ 
S di KOTA SURABAYA 

BANG HERU DJUWITO, S.H., M.H. 
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PERSEROAN TERBATAS 

AKTA PENDIRJAN PERSEROAN TERBA T AS ~ 
'% . ~ 

PT. BANK PEI\1BANGUNAN DAERAH JAW A TIMUR :f-?;s KOTA. ~~~\-~~ 
Nomor: 1 

Pada hari ini, Sabtu, tanggal satu Mei se.ribu sembilan ratus sembilan. 
puluh sembilan (01-05-1999). 

Telah menghadap dihadapan saya, Raden Sonny Hidayat Julistyo, Sarjana 
Hukwn, Notaris di Surabaya, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, 
Notaris kenai dan akan disebut pada bagian akhir akta ini : 

I. Tuan Imam Utomo Suparno, lahir di Jombang, tanggal empat belas Mei 
seribu sembilan ratus empat puluh tiga (14-05-1943), benempat tinggal di 
Surabaya, Jalan Margorejo Blok C. 419, Pemegang Kartu Tanda Penduduk 
nom or : 12.6604.140643.0001; 

menurut keterangannya dalam hal ini bertindak. 

l. Dalam jabatannya selal~ Gubernur Ke.pala Daerah Tingkat I· Propinsi 
Jawa Timur, sebagaimana dimaksud dalam Pelikan Keputusan Presiden 
Republik Indonesia Nomor 222/M Tahun 1998, tertanggal duapuluh 
satu Agustus seribu sembilan ratus sembilanpuluh delapan (21-08-
1998), dari Presiden Republik Indonesia, satu copy petikan Keputusar,t 
Presiden mana diperlihatkan kepada saya, Notaris dan satu copynya 
dilekatkan pada min uta akta ini, demikian ·. sah .II1ewakili, untuk dan 
atas nama Daerah Tingkat I Jawa Timur; . . . . 

2. Atas kekuatan Surat Kuasa. yang . dibuat dibawah · tangan tertanggal 
duapuluh sembilan April seribu sembilarirafus sembilan puluh sembilan 
(29-04-1999)~ bermeterai cUkup~ dan dile.katkan pada minuta akta ini, 
dari dan oleh karena untuk dan atas nama : 

Tuan Doktorandus Haji Dwiatmo Hadiyanto, lahir di Klaten,. tanggal 
tiga September seribu sembilan ratus empat puluh sembilan (03-09-
1949), pemegang Kartu Tanda Penduduk nomot .: 030949/03277/ 
04. 10ll/97s dalam jabatannya selaku Bupati Kepala Daerah Tingkat II 
Pamekasan~ sebagaimana dimaksud dalam Surat Kep;utusan Menteri 
Dal.a.rr Negeri Republik Indonesia, Nomor : 131.35-320 Tentang 
Pemberhentian dan Pengangkatan Bupati Kepala . Daerab Tingkat II 
Pamekasan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur, tertanggal dua April 
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seribu setnbHan ratus sembilan puluh delapan (2-04-1998) 
sah mewakili untuk dan atas nama Daerah Tingkat II 
Pa.mekasan; 

3. Atas kekuatan Surat Kuas.a yang dibuat d1bawah tangan tertangga! 
duapuhili sembilan April seribu sembilanratus se:~:cbilanpuhth sembilan 
(29-4-1999) bemieterai cukup, dan dBekatkan pada minut.a akta inL 
dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama : 

Tuan Sujitno, lahir di Pacitan, tanggal tiga puluh rviaret seribu 
sembilan ratus empat puluh delapan (30-03-1948), pemegang Kartu 
Tanda Penduduk nomor : 300348.224230.62.13.428, dalam jabatan:nya 
sdaku WalikotamadyaKepala Daerah.Tingkat II Malang, sebagaimana 
dimaksud dalam Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri RepubHk 
Indonesia, Nomor : 131.35-777 Tentang Peinberhentia.n Dan 
Pengangkatan '!:Nalikot.amadya Kepala Daerah Tingkat I1 l\~lalang 

Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur terta.nggal sebelas Septeznbe:r 
seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan (11-09-1998) dcmikl.?Lr 
sah rnewakiH untuk dan atas nama Daerah Tingkat II Kotarn;;:tdya 
fv1alanf!; ..., 

4 . . Atas kekuatari Surat Kuasa yang dibuat dibawah tangan te:rtar;gt: 11 

duapulu]} delapan April seribu sembilanratus se.mbilanpuluh sembiLan 
(28-4-1999) bermeterai cukup, dan dilekatkan pada minuta akta ini, 
dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama : 

. Tuan Doktorandus Bam bang Pamoedjo, lahir di Jombang, tanggal 
etnpat })elas Mei seribu sembilan ratus tiga puluh delapan (14-05-
1938), pemegang KartuTanda PendudUk nomor: 12.5001.140538.0001, 
dalain jabatannya selhlru W alikotamadya Kepala Daerah Tingkat II . 
Madi~,. se-bagaimaria dimaksud ·dalam Surat Keputusan Menteri Dalam 
Negeri Republik Indonesia, Nomor: 131.35-084 Tentang Pemberhentian 
Dan' Pengangkatan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Madiun 
Propinsi Daerah Ting·kat I Jawa Timur tertanggal. dua puluh delapan 
Januari seribu sembilan ratus sembil31l puluh empat (28·-o 1-1994\ 
demikian sab mewa.kili untuk dan atas nama Kepala Daerah Tingkat n 
Kotamadya Madiun; 

5. Atas ke.kuatan Surat Kuasa yang dibuat dibawah tangan tertfmgga1 
duapuluh sembilan April seribu sentb,l:mratus se1nbilanpulull ~>: ' n'>ii:: , \ 
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(29-4-1999) bermcterai ~ukup, dan dilekatkan pada minuL~ 
dari dan o!ch karena itu untuk dan atas nama : 

Tuan Doktora.ndus H. A Maschut lahir di l\11alang, tanggat Hma bcht2 
Pebruari seribu sembilan ratus empat puluh ( 15-02-1940}~ pemegar1;: 
Kartu Tanda Penduduk nomor : 150240/003t38/01.0004~ dalam 
rabawnnya selaku . \Vahkotamadya Kepala Daerah T~ngkat H Kedtd~ 
sebagaimana. dimaksu.d datam Surat Keputusan Menteri Dalam Negen 
Republik Indonesia, Nomor : 131.35-253 Tentang Pexnberhentian Dan 
Pengangk.atan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kediri Propinsi Daeral1 
Tin.gkat I Jawa Timur tertanggal sembilan belas Maret seribu sembilru1 
ratus sembilan puluh sembilan (19-:03-1999), demikian ·sah mewak.Hi 
untuk dan atas nama Kepala Daerah Tingkat II· Kotamadya Kediri~ 

6. Atas kekuatan Surat Kuasa yang dibuat dibawah tangan tertanggal 
duapuluh sembilan April seribu sembilanratus serribilanpuluh sembilan 
(29-4-1999} benneterai cukup, dan dilekatkan pada minuta akta ini, 

· dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama : · · 

Tuan Doktorandus Banadi Ekot lahir di Blitar, tanggal dua puluh 
rviei seribu sembilan ratus empat puluh enam (20-05-1946), perr1egang 
Kartu Tanda Penduduk nomor : 3934/35.74.03.1003/99, dalam 
jabatannya sela.ku Wahkotamadya Kepala Daerah Tingkat H 
Probolinggo, sebagaimana dimaksud dalam · Surat Keputusan Menteri 
Daiarn Negeri Republik Indonesia, Nomor : · 13 1.35-029, Tenumg 
Pemberhentian Dan Pengangkatan · Bupati Kepala Daerah Tingkat II 
Proboiinggo Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur tert.anggal tiga 
be las Januari seribu sembilan ratus sembilan ptlluh sembilan ( 13-01-
i 999), demikian sah mewakili untuk dan · atas nama Kepala Daerah 
Tingkat II Kotamadya Probolinggo; · · 

7. Atas kekuatan Surat Kuasa yang dibua:t dibawah tangan tertanggal. 
duapuluh sembilan April seribu sembilanratus . sem\)ifanpuluh sembilan 
(29-4-1999) berm.eterai culrup~ dan dilekatkan pada minuta akta ini~ 
dari d.an oleh karena itu untuk dan atas nama : 

T uan Haji Istijono Sunarto~ Sarjana Hukum; lahir di Semarang, 
r:1r:.:~ :~.s-f dua AprH seribu se.rnbila.n ratus empat puluh dua (02-04-1942), 
pe-n1eg:ang Kartu 'Iand.a Pe.nduduk nmnor ~ 72.03.1007.044938, dalam 
: a.baL3J1D)'a sela.ku V/alikownad:r·a Kepala Daerah Tingkat H Blitar1 
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sebagaimana dimaksud dalain Surat Keputusan Menteri u~~~ 
Republik Indonesia, Nomor: 131.35-147, Tentang 
Pengangkatan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Blitar Propinsi Daerah 
Tingkat I Jawa Timur tertanggal dua puluh enam Juli seribu sembilan 
ratus sembilan puluh lima (26-07-1995), demikian sah mewakili untuk 
dan atas nama Kepala Daerah Tingkat II Kotamadya Blitar. 

8. Atas . kekuatan Surat Kuasa yang dibuat dibawah tangan tertanggal 
duapuluh sembilan April seribu sembilanratus sembilanpuluh sembilan 
(29-4-1999) bermeterai cukup, dan dilekatk.an pada . min uta akta ini. 
dati dan oleh karena itu . untuk dan atas nama : 

Tuan Haji Ambjah, Sarjana Hukum, lahir di Lamongan, tanggal em pat 
belas Oktober seribu ·sembilan ratus empat puluh tiga (14-10-194:3); 
pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 75.02.1006.00762, dalan1 
jabatannya .selaku Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat ll Past:Jruan . 
.sebagaixnana dimaksud dalam Surat Keputusan Menteri DaJarn Negert 
Republik Indonesia, Nomor : 131.35-194, Tentang Pemb~rhenti::ui D~.n 
Pengangkatan Bupati Kepala Daerah Tingkat II PasurruL."1 Propinsi Dae1:,1; 
Tmgkat I Jawa Timur tertanggal tiga Oktober seribu. sembila.'1 ram.'-; 
sernbHan puluh lima (03-1 0-1995)~ dexnikian sah xnewakih untuk c::t.,::.Yl 

atas nmna Kepala Daerab Tingkat II Kotamadya Pasuruan; 
9. Atas kektlatan . Surat Kuasa ·yang dibuat dibawah tangan tertanggai 

· · duapuluh setnbilan April seribu sembilanratus sembilanpuhlh se.mbHan 
(29-4-1999) bermeterai cukup, dan dilekatkan pada minuta ~ikta in:,, 
dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama : 

Tuan Doktorandus Soetrisno R, lahir di Blora, tanggal dua puiuh 
lima rvtei seribu sembilan ratus tiga puluh delapan (25~05-1938.j. 

pernegang Kartu Tanda Penduduk nomor: 09.5308.250538.0149~ dalarn 
jabatannya selaku Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk, 
sebagaimana dimaksud daJ.am. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri 
Republik Indonesia, Nomor, 13 !.35-311! Tentang Pemberhentian D;~;' 
Pengangkatan Bupati Kepal~. D·at:raJ~ T1ngkat II Nganjuk PropL11si Dae-r,u; 
Tingkat I Jawa Timur tertanggal dua puluh lima fvlaret seribu sembdfiL 
ratus sembilan puluh de lap&~ (25-03~ 1998), de1niki~~.n s~-~h Clle"vvak.H~ 

untuk dan atas nama Kepala Daerah Tingkat n Kabupaten Nganplk . 
1 O.Atas kek11atan Surat Kuasa y.cmg dibuat dibawah tangan terL?JAgg;-d 

duapuluh sembilan April St~ribn sernbi.!anratus sembilanpuluh 2,C.n' i ; :h;l 
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(29-4-1999) bermeterai cukup, dan dilekat.kan pada minu 
.dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama : · 

·, 

Tuan Muhammad Said, lahir di Belopa, ta.J.lggal empat 
seribu sembilan ratus empat puluh tujuh (14-06-1947), pemegang Kartu 
Tanda Penduduk nornor: 140647.213612.62.13.428, dalam jabatannya 
sclaku Bupati Kepala Daerah Tingkatii Malang, sebagaimaria dimaksud 
dalam Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia~ 
Nomor: 131.35-213, Tentang Pernberhentian Dan Pengangkatan Bupati 
Kepala D.aerah Tingkat II Malang Propinsi Daerah Tingkat I Jawa 
Timur terianggal dna puluh Oktober seribu sembilan ratus sembilan 
puluh lima (20-10-1995), demikian sah me.wakili untuk dan atas nama 
Kepala Daerah Tingkat II Kabnpaten Malang; 

ll.Atas Keknatan Surat Kuasa yang dibuat dibawah tangan tertanggal 
duapnluh sembilan April seribu sembilanratns sembilanpnluh sembilan 
(29-4-1999) benneterai cQknp, dan dilekatkan pada minuta akta ini, 
dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama : 

Tuan Haji Machmoed Ibnoe Zain, Sarjana Hukurn, Master Sain, lahir 
di Bojonegoro, tanggallima belas Agustns seribn sembilan ratus empat · 

. . . . . : . 

puluh dua (15-08-942), pemegang KartU Tanda. Penduduk nomor : 
76.02.1003.00007, dalam jabatannya selaku Bupati Kepala Daerah 
Tingkat II Mojokerto, sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan 
Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Nomor : 131.35-192, 
Tentang Pemberhentian Dan Pe~gangkatan Bupati Kepa.Ia Daerah 
Tingkat II Mojokeito Propinsi Daerah Tingkat I Ja:wa Timurtertanggal 
dna Oktober seribu sembilan ratns sembilan pnluh lima (02-10-1995)J 
demikian sah mewakili untuk dan atas nama Kepala · Daerah Tingkat II 
Kabupaten Mojokerto; 

. . 

12.Atas kekuatan Surat Kuasa yang dibuat dibawah tartgan . tertanggal 
duapuluh sembilan April seribu sembilanratns sembilanpuhih sembilart 
(29-4-1999) bermeterai cukU.p, rum· dilek:atkan. pada .. ~ minuta. akta ini, 
dari dan oleh karena itu untuk dan atas ·nama· : · 

Tuan Djnnaidi Mahendia, Satjana Hukum, lahir di Sumenep, tanggal 
dua puluh satu Maret seribu sembUan ratus lima puluh empat (21-03-
1954)~ pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor: 12.5003.210354.0002, 
dalam jabatannya selakU. Bupati Kepala · Daerah · Tingkat .· II · Madioo, 
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sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Menteri L-' I!J'l.MJl~'>Y 

· Republik Indonesia, Nomor: 131.35-515, Tcntang Pem rh~~~~~~ 

.. Pengangkatan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Madiun Propinst ~~n 

Tingkat I Jawa Timur tertanggal empat belas Juli seribu sembilan ratus 
sembilan pulUh delapan (14-07-1998), demikiaa"1 sah mewakili untuk 
dan atas nama Kepala Daerah Tingkat ·n Kabupaten Madiun; 

13.Atas kekuatan Surat Kuasa yang dibuat dibawah tangan tertangga1 
duapuluh sembilan April seribu sembilanratus sembilanpuluh sembHru~ 
(29-4-1999) bermeterai cukup, dan dilekatkan pada minuta akta ini, 
dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama : 

Tuan Haji Suparyadi, Srujanallmu Pendidikan, lahir di Madiun, tanggal 
dua puluh dua Juli seribu sembilan ratus empat puluh tiga (22-07-1943)~ 

. pemegang Kartu Tanda PendudUk noinor: 00113/12.2006/1998, dalam 
jabatannya seiaku Bupati Kepala Daerab Tingkat II Kediri, sebagaimana 
. dimaksud dalam . Surat . Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik 
Indonesia, Nomor : 131.35-158, Tentang Pemberhentian Dar.~ 

~engangkatan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kediri Propinsi Daerah 
Tingkat Ii Kediri Propinsi · Daerah Tingkat l Jaw a Timur tertanggal 
enam bel as Agustus seribu sembilan rat us sembilan puluh lima ( 16-0e-
1995)~ demikian sah mewakili untuk dan atas nama Kepala Daerah 

. . Tingkat II Kabupaten Kediri; 

l4.Atas kekuatan · Surat Kuasa yang dibuat dibawah tangan terta.ngga1 
· · duapuluh sembilan April seribu sembilanratus sembilanpuluh sembilan 

(29-4-1999) bei111eterai cukup, dan dilekatkan · pada minuta akta ini, 
dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama : 

Tuan. Murhadi, lahir di Solo, tanggal tujuh Mei seribu sembilan ratus 
lima puluh (07 -05-1950), pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 
00990/35;74.03.1003/98; .dalam jabatanilya selaku Bupati Kepala 

· · Daerab Tingkat II Probolinggo sebagaimana dimaksud dalam Surat 
· KeputusanMenteriDalam.Negeri Republik Indonesia, Nomor: 131.35-

128, Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Bupati Kepala Daerah 
Tingkat II Probolinggo Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur tertanggal 
delapan belas Pebruari seribu sembilan ratus sembilan pulub deiapan 
( 18-02-1998); demikian sah mewak.ili untuk dan atas nama Keoala 

. . 
Daerah Tingkat II Kabupaten Probolinggo; 
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15.Atas kekuatan Surat Kt;1asa yang dibuat dibawah --.-.- '-"'7"4 •. ~~1("() 
duapuluh sembilan April seribu sembilanratus sembilanpuluh Sl:. ~~l11 

(29-4-1999) bermeterai cukup, dan dilekatkan pada minuta akta ini, 
dari dan oleh karena itu · untuk dan atas nama : 

Tuan Bambang Sukotjo, lahir di Muntilan, tanggal dua puluh satu 
Nopember seribu sembHan ratus empat puluh delapan (21-ll-1948), 
pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor: 72.01.1007.020080, daJ.am. 
jabatannya selaku Bupati Kepala Daerah Tingkat H Blitar, sebagaimana 
dimaksud dalanl Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Repu.blik 
Indonesia, Nom or : 131.35-261, Ten tang Pemberhentian Dan 
Pengangkatan Bupati Kepala Daeral1 Tingkat II Blitar Propinsi Daerah 
Tingkat I Jawa Timur tertanggal dua puluh sembilan Desember seribu 
sembilan ratus sembilan puluh lima (29-12-1995), demikian sah 
mewakili untuk dan atas nama Kepala Daerah ·Tingkat II Kabupaten. 
Blitar; 

16.Atas kekuatan Surat Kuasa yang dibuat dibawah tangan tertanggal 
duapuluh sembilan .April se.ribu sembilanratus sembilanpuluh sembilan 
(29-4-1999) bermeterai cukup, dan dilekatkan pada niinuta . akta ini, 
dari dan oleh karena itu untuk dan a.tas nama : . . 

Tuan _Dade A11gga Ht Sarjana llmu Pendidikan, lahir di · Bandung~ 
tanggal satu Januari seribu sembilan ratus lima puluh dua (01-01~ 
1952), Pemegang Kartu Tanda Penct.uduk nomor: 12.1521.010152.0002, 
dalam jabatannya selaku Bupati Kepala Daerah Tingkat II Pasuruan, 
sebagaimana dimak:sud dalam Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri 
Republik Indonesia, Nomor: 131.35-460, TentangPemberhentian Dan 
Pengangkatan Bupati Kepala Daerah Tingkat I Jawa Ti~ur pada bulan 
Juni tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan, demiklan sah 
mewakili untuk dan atas nama Kepala Daerah Tingkat II Kabupa~en 
Pasuruan; . . . . · · .· · . 

17 ,Atas kekuatan Surat Kuasa Yang dibuat dibawali tangan tertanggal 
duapuluh sembilan April seribu sembilanratus sembilanpuluh sembilan 
(29-4-1999) bermeterai cukup, dan dilekat;kan pada minuta akta ini, 
dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama : · 

Tu.an Doktorandus Haji Atlan, lahir di B.ondowoso, tanggal satu 
Ja11uar:; seribu sen1biian ratus· tiga puluh sembihin (01-01-.1939), 
perne.gang Kartu Tanda Pendudul~ nomor : 02404/15.101l.9K dalam 
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· jabatannya selaku Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bo :t, ~'-~ 
sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri 
Republik Indonesia, Nomor: 131.35-248, Tentang Pemberhentian Dan 
Pengangkatan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bojonegoro Propinsi 
Daerah Tingkat ·I Jawa Tiniur tertanggal sepuluh Maret seribu sembilan 
ratus sembilan puluh delapan (10-03-1998), demikian sah mewakili 
untuk dan .atas nama Kepala Daerah Tingkat II Kabupaten Bojonegoro~ 

18.Atas · keklJ.atan Sun1t Kuasa · yang dibuat dibawah tangan tertanggal 
duapuluh sembilan April seribu sembilanratus sembilanpuluh sembilan 
(29-4-1999) bermeterai cukup, dan dilekatk.an pada minuta a.kta ini, 
dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama : 

Tuan Doktorandus Soenarto, lahir di Bojonegoro, tanggal lima belas 
Deseinber seribu setnbilan ratus empat puluh tujuh (15-12-1947), 
pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 01111/151247/01899/98, 
dalam jabatannya selaku· Bupati Kepala Daerah Tingkat II !Yiageta:n, 
sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri 
Republik Indonesia, Nomor: 131.35-549, TentangPemberhentian Dan 
Pengangkatan Bupati Kepaia Daerah Tingkat IT Magetan Propinsi Daerah 
Tingkat I Jawa Timur tertanggal dua puluh Juli seribu sembilan ratus 
sembilan puluh delapan (20-07;..1998), demikian sah mewakili unw.k 
dan atas nama Kepala Daerah Tingkat II Kabupaten Magetan; 

1:g.Atas kekuatan Surat Kuasa yang dibuat dibawah tangan tertanggal 
duapuluh sembilan April seribu sembilanratus sembilanpuluh sembila.n 
(29-4-1999) bermeterai cukup, dan dilekatk.an pada minuta akta ini, 
dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama : . . 

Tuan Doktorandus Haji Achmad Boedi Soesetyo, lahir di W onosobo, 
tanggal dua belas Agustus seribu sembilan ratus empat puluh dua (12-
08-1942), peme.gang Kartu Tanda Penduduk nomor : 12.5604. 
120342.0001, dalam jabatannya selaku Bupati Kepala 'Daerah Tingkat 
H Tulung~goog, sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Menteri 
Dalam Negeri Republik Indonesia, Nomor : 131.35-333, Tentang 
Pemberhentian Dan Pengangkatan Bupati Kepala Daerah Tingkat I1 
Tulungagung Propinsi Daerah Tingkat 1 Jawa Timur :tertanggal delapan 
April seribu sembilan ratus sentbilan puluh delapan {08-04-1998)~ 

den~ikia.n sah mewakili uutuk dan alas nruna Kepala Daerah Tingkm 11 
Kabupate.n Tulungagw1g; 
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20.Atas kekuatan Stirat K!Jasa yang dibuat dibawah tang· - e 
duapuluh sembilan April seribu sembilanratus sembilanpul~~eQ~taH.~ 

-(29-4-1999) benneterai cukup, dan dilekatkan pada minuta~'4.~""""br~" 
dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama : 

Tuan D~ktorandus Emomo, dalam jabatannya selaku Bupati Kepala 
Daerah Tingkat II Trenggalek, sebagaimana ditnaksud dalam Surat 
Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Nomor : 131.35-
190, Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Bupati Kepala Daerah 
Tingkat II Trenggalek Propinsi Daerah Tingkat I Jaw a· Timur . tertanggal 
dua pulUh tujuh September seribu sembilan ratus sembilan puluh lima 
(27 -09-1995), demikian sah mewakili untuk dan atas nama · Kepala 
Daerah Tingkat II Kabupaten Trenggalek; 

21.Atas kekuatan Surat Kuasa yang dibuat dibawah tangan tertanggaJ 
duapuluh sembilan April seribu sembilanratus sembilanpuluh sembilan 
(29-4-1999) bermeterai cu.kup, dan dilekatkan pada minuta akta ini, 
dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama : 

Tuan Sutjipto, lahir di Sragen, tanggal tiga Agustus seribu sembilan 
ratus empat puluh delapan (03-08-1948), pemegang Kartu Tanda 
Penduduk nomor : 02347/01.04.1013/98, dalam jabatannya selaku 
Bupati Kepala Daerah !ingkat ll Pacitan, sebagaimana dimaksud dalam 
Surat Keputusan M~nteri Dalam Negeri · Republik Indonesia, Nomor : 
131.35-189, Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Bupati Kepal2 

· Daerah Tingkat II Pacitan Propirisi Daerah Tingkat I Jawa Timw 
tertanggal dua puluh tujuh September seribu sembilan ratus ·sembilan 
puluh lima (27 -09-1995), demikian sah mewakili untuk dan atas nam2 
Kepala Daerah Tingkat II Kabupaten Pacitan; 

22.Atas kekuatan · Surat Kuasa yang dibuat dibawah tailgan · tertanggal 
duapuluh sembilan April · seribu sembilanratus sembihinpu.lut 
sembilanpuluh sembilan (29-4-1999) bermeterai cukup, dan dilekatkar 
pada minuta akta ini, dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama . 

Tuan Raden Sudarjanto~ dalam jabatannya · selaku Bupati Kepal~ 
Daerah Tingkat II Si tubondo, · sebagaimana dimaksud .dalam Sura~ 

Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Nomor: 131.35· 
£50s· Ten tang Pemberhentian Dan Pengangkatan Bupati Kepala Daeral 
Tingkat II Situbondo Propinsi Daerah TingkatlJawa Timur,tertangga: 
dua puluh Mei seribu sembilan ratus· sembilan 'Puluh empat (20-05· 
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· 1994), demikian sah mewakili untuk dan atas nama 
. Tingkat II Kabupaten Situbondo. 

23.Atas kekuatan Surat Kuasa yang dibuat dibawah tangan 
duapuluh sembilan April seribu sembilanratus sembilanpuluh sembilan 
(29-4-1999) benneterai cukup, dan dilekatkan pada minuta akta ini, 
dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama : 

Tuan Doktor ·Haji M. ·Markum Singodimedjo, Magister Managemen~ 
Phd, lahir di Malang, tallggal enam be las Agustus seribu sembilan ratus 

· empat puluh . lima .. (l6-08.-1945), pemegang Kartu Tanda Penduduk 
nomor : 15583/417,51.1013/95, dalam jabatannya selaku Bupati Kepala 
Daerah Tingkat II Ponorogo, sebagaimana dimaksud dalam Surat 
Keputusan Meilteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Nomor : 131 .35-
321, Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Bupati Kepala Daenih 
Tingkat U Ponorogo Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur tertanggal 
tiga . be las Desernber seribu sembilan ratus sembilan puluh err1pat ( 13-
12-1994), demikian sah mewakili untuk dan atas nama Kepala Daerah 

. Tingkat II . Kabupaten Ponorogo; . . 
· 24.Atas kekuatan Surat Kuasa yang dibuat dibawah tangan te.rL!tBggaJ 

duapuluh sembilan April seribu senlbil&-rratus sembilanpuluh sembilan 
(29-4-1999) bermeterai cukup, dan . dilekat.kari pada min uta akta ::l1 i, 

.dari_. dan oleh karena itu untuk dan atas nama : 
· Tuan Haji Turyono Purnomo Sidik, lahir di Sawahlunto SJJ, tanggal 

"sepulub Nopember seribu sembilan ratus empat puluh satu ( 10- l .: -
1941), pemegangKartu Tanda Penduduk nomor: l2.2601.10114LOOOC 
dalam jabatannya selaku Bupati Kepala Daerah Tingkat II Banyuwangi, 
sebagaimana dimak.sud dalam Surat Keputusan Menteri Dalam Neget]. 
Republik Indonesia, Nomor : 131.35-464, Tentang Pemberhentian Dan 
Pengangkatan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Banyuwangi Propinsi 
Daerah Tingkat I Jawa Timur tertanggal dua puluh enam Juni seribu 
sembilan ratus sembilan puluh enam (26-06-1996), , demikian s~~JJ 

mewakili untuk dan atas nan1a Kepala Daerah Tingkat II Kabupaten 
Banyuwangi; 

25 .Atas kekuatan Surat Kuasa yang ditnmt dibawah ta1.1gan tertanggai 
duapuluh sembilan April seri;Ju se1nbilanratus sembilanpuluh sernbjh~n 

(29-4~1999) benneterai cukup, dan dilekatkan pada minuta akta i f! L 

dari dan oleh karena itu Lmtuk -dan atJ.s nama : 
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Tuan Haji Hindarto, l~ir di Salatiga, tanggal lima belas ~~~~'o/ 

seribu sembilan ratus empat puluh tujuh (15-09-1947), pemegan 
Tanda Penduduk nomor : 004 7 5.1015.13 .23, dalam jabatannya selaku 
Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tuban, sebagaimanadimaksud dalarrt 
Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Nomor : 
131.35-324~ Tenla1lg Pemberhentian Dan Pengangkat.an Bupati Kepala 
Daerah Tingkat II Tuban Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur 
tertanggal tujuh Mei seribu sell}.bilan ratus sembilan puluh enam (07 ~ 
05-1996),' demikian sah mewakili untuk dan atils riama Kepala Daerah 
Tingkat II Kabupaten Tuban. 

26.Atas kekuatan Surat Kuasa yang dibuat dibawah tangan tertanggal 
duapuluh sembilan April seribu sembilanratus sembilanpulul\ sembilan · 
(29-4-1999) bermeterai cukup, dan dilekatkan pada minuta akta· ini, 
dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama : 

Tuan Haji Winamo, lahir di Tulungagung, tanggal sepuluh Desembe.r 
seribu sembilan ratus e.mpat puluh empat (10-12-1944), pemegang Kartu 
Tanda Penduduk nomor : 101244/12779/73.1002/98~ dalam jabatannya 
selaku Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jember, sebagaimanadimaksud 
dalam Surat Keputusan · Meriteri Oalam Negeri Republik Indonesia., 
Nomor: 131.35-163, Tentang Peniberhentian Dan Pengangkatari Bupati 
Kepala Daerah Tingkat II Jember Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur 
tertanggal tiga puluh satu Mei seribu sembilan ratus sembilan puluh 
em pat (31-05-1994)~_ demikian· sah mewakili untllk dan atas nama Kepala .· 
Daerah Tingkat II Kabupaten Jember. . • . . · . · · . . . .··. 

27.Atas kekuatan Surat Kuasa .yang · dibuat dibawah · tangan tertanggal 
duapuluh sembilan April seribu sembilanratus sembilanpuluh sembilan . 
(29-4-1999) bermeterai Cukup, dan dilekatkan pada minuta akta ini, 
dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama : 

Tuan Subagyo SW, lahir di Ttiban~ tanggal dua Juli seribu sembilan 
ratus empat puluh empat (02-07-1944), pemegang Kartu Tanda · 
Penduduk nomor : 35.21.09.1014.18, dalam jabatannya 'selaku Bupati 
Kepala Daerah Tingkat II Ngawi, sebagaimana dimaksud dalam · Surat 
Keputusan Ment.eri Dalam Negeri Republik Indonesia, · Nom or : 131.35-
162, Tem:.ang Pemberhentian Dan Pengangkatan Bupati Kepaia Daerab 
Tingkat H Ngawi Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur tertanggal tiga 
puiuh satu Mei seribu sembHart ratus sembilan puluh empat (31-05~ 
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. . 

· ·· 1994). demikian sah mewa.kili w1tuk dan atas nama 
Tingkat ll · Kabupaten Ngawi. 

28.Atas kekuatan Surat Kuasa yang dibuat dibawah .tangan tertanggal 
duapuluh sembilan April seribu sembilanratus sembilanpuluh sembilan 
(29-4;.1999) benneterai cukup, dan dilekatkan pada minuta akta ini, 
dan dan oleb· karena itu untuk dan atas nama : 

Tuan Doktorandus Affandi, lahir di Jotnbang, tanggal sembilan belas 
Pebruari seribu se.mbilan ratus empat puluh sembilan (19-02-1949), 
petnegang Kartu Tanda Penduduk nomor: 35.17.09.2011.04339, dalam 
jabatannya selaku Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jombang, 
sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri 
Republik Indonesia, Nomor : 131.35-776, Tentang Pemberhentian Dan 
Pengangkatan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jombang Propinsi Daerah 
Tingkat I Jawa Timur tertanggal sebelas September seribu sembilan 
rattis sembil~ puhih delapan (11-09-1998), demikian sah mewakili 

, · untuk dan · atas nama Kepala Daerah Tingkat II Kabupaten Jombang. 
.. 

29 .Atas kekuatan Surat Kuasa yang dibuat dibawah tangan tertanggaJ. 
duapuluh sembilan April seribu sembilanratus sembilanpuluh sembH.an 
(29-4-1999) benneter.ai cukup, dan dilekatkan pada minuta akta 1ni ~ 

dari :dan · oleb kanma itu untuk dan atas nama : 

Tuan Doktorandus Haji Mashoed, Magister Sain lahir di Jombang, 
tanggal enam belas Agustus seribu sembilan ratus empat puluh dua 
(16-08-1942); pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 03510/ 

438.714.10/1999, dalam jabatannya· selaku Bupati Kepala Daerah 
Tingkat II Bondowoso sebagain1ana dimaksud dalam Surat Keputusan 
Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia~ Nomor : 131.35-775. 
Ten tang Pemberhentian . Dan Pengangkatan Bupati Kepala Daerab 

. Tingkat II Bondowoso Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur tertangga1 
sebelas September seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan ( 11-
09-1998}, demikian sah mewakili untuk dan atas nama Kepala Daera.h 
Tingkat II Kabupaten Bondowoso. 

30.Atas kekuatan Surat · Kuasa yang dibuat dibawah mngan tertanggal 
duapulul1 sembilan April seribu sembilanratus sembilanpulu.h sembi1an 
(29-4-1999) benneterai cukup, dan dilekatkan pada minuta akta ini. 
dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama : 
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._.Tuan I-iaji Soekarno Marsaid, lahir di Jombang, tali · · K<tll~ 
September seribu sembilan ratus em pat puluh enam ( 1 
pemegang Kartu Tartda Pendtidilk nomor : 35.29J6.2016.00001.97, 
dalam jabatannya se1aku Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sumenep, 
sebagaiinana dimaksud dalam Surat Keputusan · Menteri Dalam. Negeri 
·Republik Indonesia, Nomor : 131.35-083_, Tentang Pemberhentiari Dan 
Pengangkatan Bupati Daerah Ting,kat · II Sutnenep Propinsi Daerah 
Tingkat I Jawa Timur tertartggaltujuh :belas Meiseribusembilan ratus 
sembiian' ,puluh ·uma (17-05-995), demikian sah tnewalclli unttik dan 
atas nama :Kepala Daerah Tingkat II Kabupaten Sumeilep; 

3l.Atas kekuatari Surat Khasa yang d~bua~ dibawah tangan tertariggal 
d.uaptihih sem.,ilan April seribu sembiianratus sembilanp.uluh seinbiJari 
(29-4-1999) benneterai cukup, dan dilekatkan ~pada minuta akta ini, 
dan dan ·oleh btena itu untUk ;.d3n· .atils rimna : · . . . 
· · Tuan Haji Fadhilah Budiono, lahir di. ·aanyuwangi, taQggal · enam · 

betas Agustus seribu .sembilan ratus empat·.puiuh. ttijub (l6:..0S-1947), . 
pemegang Kartu Tanda Penduduk nomot: 12.5602.i60S47.:QOOL d81atri . 
jabatarinya · selaku Bupati Kepala Daerah Tingkat II · Sampang, 
sebagaimana dimaks!id · dalam. Sunit Keputusan· Meitteti Dalam Neg¢ri 
Republik Itidonesia; Nomor : 131.35-148, Teritalig Peffiberhentiail ban 
Pengangkatail Bupati Kepata Daerah Tirigicat ti Sampang Propinsi 
baerah Tiiigkat I iawa Timitr terta.nggal dua p~lti.b · ~rtam Juii seribu 
sembilan ratus sembilan trijtih liirui (26-07 -1995), d~riHiclan .sah ·mewaltili 
untuk dan atas ·nama kepaia Oaerali Tihgtcat tt kabup~ten S3J.iipang; 

32.Atas kekuatan Stirat K.iiasa yang dibuat · dibawali tangan teitanggal 
duapu1uh sembilan April seribu setnbilanrattis sembilanpulUh sembilan 
(29-4-:-1999) berinetetai ·ctikup, ·dan dilekaikan ·pada minuta aida ini~ 
dari dan oleh kate-ria itu uiltUk dan atas .nama : . ~ - . . .. 

Tuan Ddktoranaus Achmad Fauzi, 1ahit di M.hlang, tanggal empat 
Mei seribu settibilan rattis empat. pu1uh . satu (o4~os~ i 941 ), petiiegang · 
Kartu Tanda Penduduk tiomor :-· 040541/00708/09.1010, dalam· 
jabatannya selaku · Bupati Kepala. Daerah Tingkat II Lumajang, 
sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri 
Republik Indonesia, Nomor : 131.35-689, Ten tang Pe.mberhentian. dan 
Pengangkatan Bupati Kepala Daerab. Tingkat II Lumajang Propinsi 
Daerah Tingkat I Jawa Timur tertanggal dua puluh satu Agustus seribu 
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· . ·· ·. sembilan ratus sembilan puluh de Iapan (21-08-1998), ~-c-.,.~¥~ 

mewakili untuk dan · atas nama Kepala Daerah_ Tingkat lJ "'K!i·b•n~m~~ 

Lumajang; · 
33.Atas kekuatan Sural Kuasa yang dibuat dibawah tangan tertanggal 
. . duapuluh sembilan April seribu sembilanratus sembilanpuluh sembilan 

(29-4-1999) benneterai cukup, dan dilekatkan pada minuta akta ini, 
dati dan oleh · karena itu untuk dan atas nama : 

. Tuan Haji Tegoeh Soejono, Satjana Hukum, lahir di Bojonegoro, tanggal 
tujuh belas Desember seribu · sembilan ratus empat puluh ( 17 -12-1940), 
pemegailg Kartu Tanda Penduduk nomor : 76.02.1003.09279, dalam 
jabatannya selaku W alikotamadya. Kepala Daerab Tingkat II Kotamadya 
Mojokerto, sebagaimana dimaksud·dalam Surat Keputusan Menteri Dalarn 
Negeri Republik Indonesia, Nomor: 131.35-198, Tentang Pemberhentian 
Dan Pengangkatan-Walikotamadya·_Kepala Daerah.Tingkat II Mojokerto 
Propinsi Daerah Tingkat l Jawa Timur, tertanggal enam be las Maret 

· seribusembila.n ratus sembilanpuluhsembilan (16-03-1999), demikiru1 
· sah ·m~wakili ·. untuk dan . atas nama Daerah Tingkat Il Kotamadya 

· . . :Mojok?erto; · · 

· 34.Atas kekuatan Surat Kuasa yang dibuat dibawah tangan tertanggal 
duapuhih sembilan April seribu sembilanratus sembilanpl:}luh sembilan 
(29-4--1999) ·· benneterai cukup, dan dilekatkan pada min uta akta inL 
dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama : 
· ··:Tuan Haji · Soewarso, Sarjana Sastra, lahir di Jakarta, tanggai dua 

Oktober seribu sembilan ratus empat puluh dua (02-1 0-1942), pemegang 
· Kartu Tanda Penduduk nornor : 02l"t>42/403.82.4/01319, dalam 
jabatannya selaku Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kabupaten Gresik, 
sebagaimana dimaksud dalam Srirat Keputusan Menteri Dalam Negeri 
Republik Indonesia, Nomor: 131.35-170, Tentang Pemberhentian Dan 
Peilgangkatan Bupati Kepala Daerah Tingkat n Gresik Pr<;>pinsi Daerah 
Tingkat I Jawa Timut, tertanggal delapan Juni seribu sembilan ratus 

· sembilan puluh empat (08-06-1994) demik.ian sah mewakih 1mtuk dan 
atas nama Daerah Tingkat II Kabupaten Gresik; · 

35.Atas kekuatan Surat Kuasa yang dibuat dibawah tangan tert.angg ;:'.! 
duapuluh sembilan April seribu sembilanratus sembilanpuluh semt:·ilJ<"~ 

(29-4- i999) benneterai Cllkup .. Jan dilekatkan pada minuta :.tkUJ. J.i, , 

dari dan o1eh karena itu w1tuk dan atas nama : 
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PERSEROAN TERBATAS 

·r~; Raden Mohamad Faried, Sarjana Hukum,·lahir -- · · --~.,... 
- taliggal dua puluh lima Juni seribu sembilan ratus empat "'mRl:fi:=:ilti~~ 

(25-06-1942), dalam jabatannya selaku Bupati Kepala Daerab 
Il Kabupa~n Lamongan, sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan 
Menteri Druam Negeri Republik Indonesia, Nomor : 131.35-151, 
Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Bupati Kepala Daerah 
Tingkat ll Lamongan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur, tertanggal 
dua puluh Mei seribu selllbilan ratl1s · sembilan -puluh empat (20..:05-
1994), demikian sah mewakili untuk dan atas nama _Daerah Tingkat _II 
Kabupaten Lamongan; 

36.Atas kekuatan -Surat Kuasa yang dibuat dibawah tangan tertailggai 
duapuluh sembilan April seribu sembilanratus sembilanpuluh sembilan 
(29-4-1999) bermeterai cukup, dan dilekatkan pacta minuta akta ·ini, 
dari dan oleh karena itu untuk dan· atas nama : 

Tuan Haji Soedjito, lahk di. Treqggalek~ tanggal tigapuluh satu 
Desember seribu sembil~ ratu~ · empa..i puluh ·dua (31~12""1942), 
pemegang Kart\l Tan¢t J>endq9uk h,olnor:- '05369:404.9 L [01.99," da1am 
jabatannya selaku BupatiKepala baerab TiriglaiFtr·KabtipaienSidoarjo . 
sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Merited Dalam Negeri _ 
Republik Indonesia, Nomor: 131.35-214, Tentang Pem-berhentian Dan 
Pengangkatan Bupati Kepala Daen 11 Tingkat ll Sidoatjo Propirlsi Daerah 
Tingkat I Jawa Timur, · tertanggat dua puluh Oktober seribu sembilan 
ratus sembilan puluh lima (20~ 1 0-1995)~ demikian sah me.wakili untuk 
dan atas nama Daerah Tingkat II Kabupaten Sidoarjo; . 

37 .Atas kekuatan Surat Kuasa yang dibuat dibawah tangan tertanggal 
duapuluh sembilan April seribu senibilanratus; sembiUmpuluh sembilan 

~ ' . . . 

(29-4-1999) bermeterai cukup, dan dilekatkan· pada -minuta: akta. ini; 
dari dan oleh karena itu Ulituk dan atas nama : . 

Tuan Insinyur Mohrunmad Fatab; • lahii .. qi B.~gkalan, . ~ggal 
sembilan belas Nop(!mber seribu se,ntl>ilan raw.~ - ~mpcn PullJb linla (19~ 
11-1945), pemegang Kartu Tanda l?enduduk .no~or ::26.11.1009 .Q~3l3, 
dalam jabatannya selaku Bupati ·K~pala Daerah · Tingkat. II _ Kabupaten 
Bangkalan sebagaimana dimaksud dalam . Surat :Keputusan . Men.teri 
Dalam Negeri Republik -Indonesia, Nomor : 131.35-074, Tentaiig _ 
Pemberhentian Dan Pengangkatan Bupati ·_ Kepala · Daerah · Tingkat II 
Bangkalan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur, tertanggal dua puluh 
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_ :d~iaprut Jmlliirl sen6ti sembiian ratils ~mbiian puluh a··( ~~• 
- 1998}~ deffiikiiili Shli m~watdti iliifuk .Mti atas riaina ·. . rt.tli~..&lA' 
· kabupateti sangkaian; 

.. ·Kepufiishli MenterlDaiw Negerl ·Repubiik Indonesia mana pada point t 
sariipai dengan 37 teiah _· diperiillatlciili · kepada saya, Notaris dan masing 
.masihg satu: toto copytlya ailetoittwl pada mllitita akta irii. 

-. tt ·tlian-it\ji :Siiitatto sumoprawitb, .ialiir di . s~abaya, tanggat septHtih 
. No{>e.rliber serlbti seffibithli Hillis empii~ phltlli ~irlpat ( 10-i '1;. i 944 ); . beitempat 
·t!iiggiil a1 'Stihibaya, j~~ W;olior~jo · nt notrior 57, pemegang Kartu Tanda 
Pendtidtik nolhbr : l2.5~i2._iOlt44.boot; · · · _ 

. nieiiuriit keierangantiy:i daiam hlil ini .6eriihiiak datam jabatannya selaku 
• \V ahko.uunady~_ SW:abay~ k~~al~ · bae~~ tmgkiit II K0tamadya Surabaya 
sebagaitiiana dimaksud .. aaiam Stitat Keptifusan Meriteri . balam Negeri 
.Repuhiik -Indonesia, Nonlor : i~i.35-i54, t~ritang Pemoorhentian Dan 

. Pengangkatm waiikotamadya kepala, baetab tm~kat II· Sitrabaya Propinsi 
Daetah Tingkat . I Jawa Timw;, . pada tahtlll. ,seribu sembihm ratus sembilan 
puiuh empaL defn.ikHm san·tnewataH iliiwk dati ~tas nahta baerah Tingkat 
il kotrun1tdya sw-ahaya; 

Para penghadap dikenat o1eh saya~ Notaris . 
. Para p~nghadap · masing-masing bertindak dalam kedudukannya 

sebagaitnaha iersebut diatils derigan ini menerartgkan dalan1 rangka perubahan 
dari peiilsahaari · baerah metijadi · perseroari terbatas dan melihat ketentuan
keteiitwm yang terdapat dala.tn : 
· 1. i>etattitait · Merii~ft t:>aiam ·Negeri Nomor l Tahun 1998 Tentang Bentuk 

Htikti#l sank· Pefubartgunan . baerah, tertartggai . empat Februari seribu 
semblian hittis semhilan pwilli d~hipan (04-02- i 998) dari Menteri Dalarn 
Negeri Republik lridonesia; 

2. Perattii'an Daetah Propirisi baeriili Tingkat I Jawa Timur Nqmor : 1 Tahun 
1999, Teritang Pertibahan Bentuk Hukum Bank Pembangunan Daerah 
Jawa Timur Dari l>erusahaan Daerah Menjadi Perseroan Terbatas Bank 
Pembangunan Daerah Jawa Timur, tertanggal duapuluh Maret seribu 
sembilan ratus sembilan puluh sembilan (20-03-1999); _ 

3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 584.35-317 tertailggal empatbelas 
April seribu sembilan ratus sembilan puluhan sembilan (14-04-1999) 
Tentang Pengesahan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa 
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e. Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri m 
kepentingan nasabah; 

f. Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamKair-ffiHni 
kepada Bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana, telekomlUlikasi 
maupun. dengan wesel unjuk. cek atau sarana lain; 

g. Menerima pembayaran dari tagihan atau surat berharga dan melakukan 
perhitungan dengan atau antar pihak ketiga; 

h. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga; 
1. Melakukan . kegiatan penitipan untuk kepentingan plliak lam berdasarkan 

suatu kontrak; 
J. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepadanasabah lafunya dalam·. 

bentuk surat berharga yang tidak tercatat dibursa efek; 
k. Ban~ Umum dapat membeli sebagian atau sel~ agunan baik melalui 

pelelangan maupun diluarpelelangan berdasarkan penyerahan secara sukarela 
oleh pemilik agunan atau berdasarkankuasa untukmenjual diluar lelang dari 
pemilik ag\lllan dalam hal nasabah debitur tidak memenuhi kewajibannya 
kepada Bank, dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib segera 
dicairkan secepatnya; . . 

L Melakukan kegiatan anjak piutartg, usaha kartu kredit dan kegiatan wali 
amanat; 

m. Melakukan kegiatan dalam valuta :ising dan/atau sebagai Bank Devisa 
dengan memenuh ketentuan yang d .tetapkan oleh yang berwenang; 

n. Melakukan kegiatan penyertaan Inodal pada: Bank atau· perusahaan lam · 
dibidang keuangan seperti sewa'gui1a usah~· m~dalveinura penisahaan efek 
asuransi serta lembaga kliring penyelesaian : dan penyimpanan ·dengan 
memenuhi ketentuan yang ditetapkan yang .berwenarig;· . . . · . . · 

0. Melakukan kegiatan penyertaan modalsementara untuk mengatasi akibat . 
kegagalan kredit, dengan syaxat harus menarik kembali penyertaaruiya 
dengan n1emenuhi ketentuan yang ditetapkan. oleh yang· berwenang; 

p. Bertindak sebagai pendiri . dana pensiun . sesuai dengan ketentuan, dalam 
peraturan dana pensiun yang· berlaku; · 

q. Membantu Pemerintab Daerah dalam·membina KURK (Kredit Usaba Rakyat 
Kecil) dan BPR (Bank Perkreditan Rakyat) milik Pemerintah Propinsi Daerah 
TingkatiJawaTimurdanPemerintahKabupaten/KotamadyaDaerahTingkatll; 

r. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh Bank sepanjang tidak 
bertentangan dengan peraturan perundarig undangan yang· berlaku; 

/ 
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3008 PERSEROAN TEABATAS 
.· ·. 

Moda I 

Pasal4. ~ ~ 
- ~-?ts 

· L Modal dasar beijumlah Rp. 300.000~000.000;- (tiga ra or yard 
rupiah), terbagi atas 300.000 (tigaratus ribu) saham, yang terdiri dari seri A 
sebanyak 153.000 (seratus lima pulUh tiga ribu) saham dan seri B sebanyak 
147.000 (seratus einpatpuluh tujuh ribu) saham, masing-masing bemilai nomi
nal ·Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). 

. 2. Dari modal. dasar _ tersebut telah ditempatkan dan disetor penuh oleh 
para pendiri, sebanyak 90.208 (sembilanpuluh ribu dua mtus delapan) saham 
atau dengan nilai nominal sebesar Rp. 90.208.000.000,- (sembilan puluh 
Mil yard dua ratus del~pan juta rupiah) yang terdiri dari : 
a Daerah Tingkat I Propinsr Jawa Timur sebanyak 

59.l99~(limapuluh sembila1 ribu seratus sembilan 
puluh sembilan) saham seriA dengan nilai non1i-
nal .......................... _ ..................... · ........... ·................ Rp.59.1~.()()().()()),-

(limapuluh sembilan Milyard semttis sembilan puluh 
_ sembilmi' juta rupiah). - - · 

b. Daer~ Tingkat U Kabup3:ten!Kotamadya sebanyak 
-31.009 (tiga puluh satu ribu 8embilari) saham seri A 
dengan Iiilai nominal ................................ ~ ................. - Rp.31.009.000.000,-
(tigapuluh satu Mjlyard sembilan juta.rupiah). 
yang terdiri dari : 

_ L · Daerah Tingkatii Kotamadya Surabaya sebanyak 
7.845 (tujuh ribu delapan ratus empat puluh lima) 
saham atau dengan nilai nominal........................ Rp. 7.845.000.00],.. 
( tujuh Mil yard delapan ratus empatpuluh lima juta 
Rupiah) 

2. Daerah Tingkat II _ Kotamadya Malang sebanyak 
937 (sembilanratus tiga puluh _ tujuh) saham 
atau dengan nilai nominal sebesar ...................... Rp. '937.000.000,-

. (sembilanratus tigapuluh tujuh juta rupiah) . 
3. Daerah Tingkat II Kotamadya.Madiun sebanyak . 

362 (tigaratus enampuluh dua) saham atau dengan 
nilai nominal sebesar ............ ~............................. Rp: 362.000.000,-
(tigaratus enam puluh dua juta rupiah) 
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PERSEROAN TERBATAS 

4. D.~rah Tingkat II KotamadyaMojokerto sebanyak 
160 (seratus enam puluh) saham atau dengan 
nilai nominal sebesar .............................................. Rp. 
(seratus enampululr juta rupiah) 

5. Daerah Tingkat II Kotamadya Kediri sebanyak 
327 (tigaratusduapuluh tujlih)sahamataudengan . 
nilainominalsebesar ................ ~ ........ ;.................... Rp. 327 ;000.000,-

6. 

7. 

( tigararos duapuluh tujuh juta rupiah) 

Daerah Tingkat II Kotamadya Probolinggo 
sebanyak 264 ( duaratus enampuluhempat) saham 
atau deng~ nilai nominal sebesar ...... ~............ · 
(dua ratus enam puluh empat juta rupiah) 

Daerah Tingkat II Kotamadya Blitar sebanyak 
170 (seratus tujuh puluh)saham atau dengan nilai 

Rp. 264.000.000,-.. 

nominal sebesar ....................... ! ................... ~... · Rp. 170.000.000,~ 
(seratus tujuh puluh juta rupiah) 

8. Daerah Tingkatii KotamadyaPasuruansebanyak .. 
191 (seratus sembilan puluh saiu) saham atau 
dengan.nilai nominal sebesar ..... u ... . ...... ~~ ••• ; .... · · Rp .. 191.000.000,-

, (seratus sembilanpulUh satu juta rr.piah) 

9. Daerah Tingkat II Kabupaten Gr~sik sebm.tyak 
719 (tujuh ratus sembilan belas)' saham atau . 
dengan nilai nominal sebesar ........ ~.................. Rp. 719.000.000,. 
(tujuh ratus sembilan belas juta rupiah) 

10. Daerah Tingkat II Kabupaten 1vfalang sebanyak 
1.070 ~seribu tujub puluh) sahani atau dengan 
nilainominalsebesar .............. :.~ .. : .. ~ ... · Rp . . 1.070.0Q0.000, 
(satu Mil yard tujuh puluh jtita t:nPiah) . · 

11. Daerah Tingkat II I<abupatenMojokertosebanyak · 
657 (enam ratus I1mapuluh tuJuh) saham · atau 

" 

dengan nilai nominal sebesar ~ .. ;~. ~ .............. .l ....... ;. Rp. 657 .000.000,. 
(en am ratus lima puluh tujlib juta rupiah) 

:&) 2 ~ l . Daerah Tingkat 11 Kabupaten Madioo sebanyak 
:§ 411 ( empatratus sebelas) sahamatau dengan nilai 

4 
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nomittal:sebesa.r ........ ~ ...... .: .......... -. .-................... ...... .. .. Rp. 41 
· ·, ( empal ratus sebelas juta rupiah) 

13. Daerah· Tingkat II Kabupaten Kediri sebanyak 
1.057 (seribu lima puluh tujuh) saham ataudengan 
nilainominalsebesar ...................... ~....................... Rp 1.057.000.000,-
(satu Mftyard lima pulUb tujub juta rupiah) 

14, Daerah Tingkat II . Kabupaten ·Probolinggo 
sebanya.k 714 (tujuh ratus empatbelas) saham 
dengan nilai n'ominal sebesar .............. ~................. Rp. 714.000.000,--
(tujuh ratus empatbelas juta rupiah) 

15. Daerah Tingkat II Kabupaten Blitar sebanyak 65.5 
( enam i'atus limapuluh lir1a) saham atau dengan 
nilainominalsebesar ......... ; ........... ~ .. ~······... . ....... .. .. Rp. 655.000.000~--
(enamr~tus limapulubliml1 juta rupiah) 

16. Daerah Tmgkat II Kabupaten Pasuruansebanyak 
1.082 (seribu delapan puluh dua) sahrun atau 
dengan. nil-::~~11nominal .sebesar· Rp 1.082.00') ~: t.t)G. --

(;U. . .. ··~··· .. ······..... . ............. . • 

· · (satu Milyard delapan.puluh dua juta rupiah) 

17. Daerah Tingkat II Kabupaten Bojonegoro 
· sebanyak 425 ( empatratus duapuluh lima) sahr.nt 
ataudengannl.la'nom·m· alsebesar· Rf-~ ,{25 .. 000.000,-. aL - ........... : •• '" ..... . ' '·!·; . 

(empatratus dua puluhlima juta rupiah) 

18. Daerah Tingkat II Kabupaten Mage tan sebanyak 
329 (tiga ratus duapuluh sembilan) saham atau 

~," f)O("\ r r . :"' 

dengannl.l<:l~nomm· · alsebesar · Rn ..)...,.,..~·,, ~· .. l.ct.-t_} \I .-·· aL . .. ....................... . ... " £.F · 

(tigaratus duapuluh sembilan juta rupiah) 

19. Daerah Tingkat II Kabupaten Tulungagung 
sebanyak 668 (enam ratus enampuluh delapan) 
saham ataudengan nilainominal sebesar ............ Rp. 668.000.000,-
(e~amratus enampuluh delapan juta rupiah) 

20. Daerah Tingkat II Kabupaten Trenggalek 
sebanyak 379 (tiga ratus tujuh puluh sembilan) 
· saham atau dengan nilai nominal sebesar ......... Rp. 379.000.000,--
(tiga ratus tujuh puluh sembilan juta rupiah) 
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PERSEROAN TERBATAS 

21. _. _Daerah Tingkat II Kabupaten Pacitan sebanyak 
· 322 ( tiga ratus duapuluh dua) saham atau dengan 

nilai nomi.Ilal sel::>esar ............. · ...... ~............ .. . . . . . . . . • . . . . Rp. 
(tigaratus dua puluh dua juta rupiah) ' 

22. Daerah Tingkatll KabupatenLainongan sebanyak 
4 7 5 (em pat ratus tujuhpuluh lima) saham a tau 
denganni'iainominalsebesar ..... ~ ~......................... Rp. · 475.000.000,-
(empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah) 

23. Daerah Tingkat I1 Kabupaten Ponorogo sebanyak 
462 (empat ratus enampuluh dua)· saham atau 
dengannilainominalsebesar ............................... Rp. 462.000.000,-
(empat ratus enam puluh dua juta rupiah) 

24. Daerah Tingkat Il Kabupaten Banyuwangi 
sebanyak 1.408(seribuempatriltuSdelapan) saham 
a tau dengan nilai nominal sebesar ..... ~ ...... ~.......... Rp. 1 AOK 000.000,
(satu Mil yard empat ranis delapan juta rupiah) 

25. Daerab Tingkat II Kabupateri Tuban . sebanyak . 
589 (lim~atus delapanpulub · semhilari} Sabam· 
a tau de~gannilai nominal sebesar ~· .. ···~··· ~ ......... ~... .. . · Rp:. 589.000. 000,· 

. (lima ratus delapan pulub sembilaa juta rupiah) 

26. Daerah Tlngkat II Kabupaten Jember sebanyak . · 
2.100 (dua ribu seratus) saham ataudengan nilai 
nominalsebesar .............................. ~; .............. ~ .. ou.... Rp. · 2.100.000.000,-
( dua Mil yard seratus juta rupiah) 

27. Daerab Tingkat II Kabupaten Ngawi sebanyak · 
539 (lima ratus tigapuluh sembilan) sahmn atau 
dengannilainominalsebesar ........ ~.~ .............. w...... R.p. 539.ooo~ooo,. 
(lima ratus tiga puluh· sembilan juta rupiah) · · 

28. Daerah TingkatiiKabupaten:Jombangsebanyak .· 
417 (empatratus tujuhbelas)sahainataudengan • .· 
nilainominalsel::>esar .. ~ ... ; ......... ~ .. ~.~ ................ ~~...... · Rp. . . 417~000.000,. 
(empat ratus tujuh belas juta rupiah) 
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29. Daerah Tingkat II Kabupaten Bondowoso 
sebany* 194 (seratus sembilanpuluh empat) 
sahani atau dengan nilai nominal sebesar ........ . 
(seratus sembilan puluh empat juta rupiah) 

30. Daerah Tingkat ll KabupatenLumajang sebanyak 
620 ( enam ratus duapuluh) saham atau dengan 

Rp. 

nilainominalsebesar ................................... ;.......... Rp. 620.000.000,-
(eriam ratus dua puluh juta rupiah) · 

31. DaerahTingkat II Kabupaten Sidoarjosebanyak 
2:3? 1 (d~ ribu tigaratus satu) saham a tau dengan 
ntlainommalse'besar .............................................. . 
(dua mil yard tigar-atus s&tu juta rupiah)· 

32. Daerah Tingkatll Kabupaten Situbondo sebanyak 
569 (limaratus enampuluh sem.-bilan) saham atau 
dengannilai nominal sebesar ................... " ........... . 
(limaratus enampuluh sembilan juta rupiah). 

33. . ·naerah Tingkat II Kabupaten Nganjuk sebanyak 
845 (delapan ratus empatpuluh lima) saham atau 
dengan nilai nominal sebesar ....................... · ....... . 

,(delapan ratus empat puluh lima juta rupiah) 

34:. Daerah TingkatllKabupatenPamekasan sebanyak 
416 (em pat ratus enam be las) saham atau dengan 
nil.ai.nominal.se'besar ............................... ~ .............. . 
(empat ratus enam belas juta rupiah) 

35. Daerah Tingkat II Kabupaten Sumenep sebanyak 
424 (empat ratus dnapuluh empat) saham atau · 

Rp. 2.301.000.0001-

Rp. 569.000.000 ·-

Rp 845.000.000,-

dengannilainominalsebesar ................................ Rp. 424.000.000,-
( empatratus dua puluh empat juta rupiah) 

36. Daerah Tingkat ll Kabupaten Bangkalan sebanyak 
447 (empat ratus empat puluh tujuh) saham atau 
dengan nilai nominal sebesar ... ................. ·~ ........ . Rp. 447.000.000,--
(empat ratus empat puluh tujuh juta rupiah) 
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PERSEROAN TERBATAS 

3 7. ·· Daerah Tingkat II Kabupaten Sampang sebanyak 
459 ( empatratus limapuluh sembilan) sahamatau 
dengannilainominalsebesar ........... : ................. · Rp. 459.000.000,-
( em pat ratus lima puluh sembilan juta rupiah) 

3. 100% (seratus prosen) dari nilai nominal setiap saham yang telah 
ditempatkan tersebut diatas atau seluruhnya berjumlah Rp 90.208.000.000,
(sembilanpuluh Mil yard dua ratus delapan juta rupiah) telah disetor penuh 
kedalam perseroan dengan pemasukari (inbreng) seluruh aktiva dan passiva 
dari Perusahaan Daerah Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur sebagaimana 
perusahaan tersebut betjalan sampai dengan tanggal tiga puluh satu Desember 
;;etibu sen1bilari ratus sembilan puluh delapan (31-12-1998), seperti temyata 
sesuai dengan Neraca tertanggal tiga puluh satu Maret seribu sembilan ratus 
sembilrm puluh sembilan . (31-03-1999) dan tahun seribu sembilan ratus 
sembilar puluh delapan (1998), tersebut telah ditanda tangani tertanggal 
tiga puluh satu Maret seribu sembilan ratus 8embilan puluh sembilan (31·· 
03-1999) bermeterai cukup, sebagai satu kesatuan dengan akta ini dilekatkan 
)ada minuta akta ini, sebesar Rp. 90.208.000.000,- (sembilanpuluh Milyard 
duaratus delapanjuta rupiah) Pemasukari tersebut diterima baik oleh Perseroan 
ini dengan ketentuan bahwa · segala · tindakan hukum · terhadap pihak ketiga 
yang dilakukan oleh Perusahaan· Daerah Bank Pembangunan baerah Jawa 
Timur, sebelum dimasukkan kedalam perseroan terbatas ini akan merupakan 
tanggung jawab dari dan oleh ka~.e:na ·:itu akan mengikat ·.PT. BaJJk 
Pembangunari Daerah Jawa Timur .. Sf.::gala pemindahan hak, ijin dan liserisi 
yang menyertai pemasukan tersebutcHlakukan dengan tidak mengurangi ijin 
yang berwenang. 

4. Saham-saham yang masih dalam simpanan (Portopile) akan dikeluarkan 
oleh perseroan menurut keperluan rnodal Perseroan, dengan pei'Setujuan Rapat 
Umum Pemegang Saham. . . . · · · . · ·... . . . . . · 

Para pemegang saham yangn&nanya tercatatda1am Daftar Pemegang Saham, 
mempunyai hak terlebih dahulu untuk mengambil bagian atas saham yang 
hendakdikeluarkanitu dalamjangka waktu 14(empatbelas) harisejaktangga! 
penawarandilakukandanmasing-masingpemegang·sahamberhakmengambiJ 
bagian seimbang dengan jumlah saham yang mereka miliki (proporsional). 

Apabila setelah dilakukan penawaran.ternyata.masihada sis(l saham yan~ 
belum diambil bagian, maka Direksi berhak menawarbn sisa saham tersebut 
kepada pemegang saham yang masih berminat. 
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Apahila setelah lewat jangka waktu 14 (e1npat belas) hari ten~~~W 
penawaran kepada pemegang saham tersebut masih ada sisa ~u .............. u 

tidak diambil bagian oleh pemegang saham, Direksi harus menawarkannya 
kepada karyawan PerserrJan ·yang berininat terlebih dahulu dan bila setelah 

· 'penawaran pada karyawan P.erseroan itu masili ada sisa saham yang tidak 
diambHbagiant Direksi berhak secara bebas menawarkan sisa saha..rn ter· 
sebut kepada. pihak lain. 

5. Perubahail modal dasar untuk selanjutnya ditetapkan oleh R UPS (Rap at 
Umum Pemegang Saham) sesuai kebutuhan dan memperhatikan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 

Sa ham 

Pasal 5, 

1. Kecuali jika ditentuk:il.1 lain dahi.m Angga.raa Dasar ini Ist.Dab 
"Pemegang Saham" beratti. ·pemegartg sahru:n ser~ A dan pemegang sahap1 s-txi 
B; dan .istilah Saham·.berarti saham ·se.ri A, d.m sahfu"ll seri. B 

2. Setiap saham mempunyai hak suara yang ~a.rru: .. dengan ke.u :·<·u-.<: · 

a)~ sahamseriA,adalahsahamyangmemprmyaihak~uarak.il)usug;rJ.ar.o:xc:(;_~:;:~ · · 

dengan saham seri B; menerima dividen dan s~sa likvJida3i l::bP1 dahui'J . 
. . b). saham seri B adalah.saham biasa. 

3. Saham seri A hanya dapat diiniliki oleh Daera .... f}. Th .gke:~ I -:ian. Daerah 
Tlngkat II. 

· ·. ·. 4. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perreroan a.d.sJaL. f;ata.lrl a.u..s iJC.Fk 

5. Yang boleh memiliki dan mempergunakan h~ik atas sah&JT! hru:.:-:-·alah 
Warga Negara ·Indonesia atau Badan Hukuni Indonesia. 

6. Perseroan hanya mengak:ui seorang atau suatu badru.''l Huku.~i ::~( . :~~,. ; ~: 
· pemilik dari satu saham. 

7. Apabila saham karena sebab apapun menjadi milik beberapa oran.:,; , 
maka mereka yang memiliki bersama-sama itu diwajibkan untuk m.e.m.lnJuk 
seorang diantara mereka atau seorang lain sebagai kuasa mere.ka bersama. 
dan yang ditunjuk atau diberi kuasa itu sajalah yang berhak mempe.rgunakan. 
hak yang diberikan oleh hukum atas saham tersebut. 

&< Selama ketentuan dalam ayat 7 diatas belum dilaksanakan, mak:a par:::· 
. pemegang . saham tersebut tidak berhak mengeluarkan suara dalam Rapa;_ 
Umum Pe.megang Saham, sedangkan pembayara.n dividen untul< sa.rulJTl nr 

-
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d.i langguhkan . 

9. Seorang pemegang saham menurut hukum harus 
}-\nggaran Dasar dan kepada · semua keputusan yang diambil riP.!~~~ 

dalam Rapat Urrrum Pemegang Saham serta peraturan perundang-unda.nga 
yang_ berlaku. 

l 0. Perseroan mempunyai sedikitnya 2 (dua) pemegang saham. 

Pasal 6. 

Hak Hak Pemegang Saham : 
a . Pemegarig Saham Seri A, mempunyai hak : · 

l. Mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham; 

2. · Iviemilik Hak Suara khusus dhlam mengajukan usul pencalonan anggot 
Direksi dan Komisaris perseroan; 

3. Dapat menukarkan saham dengan saham seri B; 
i . 

4. Menerima dividen didahulukan dari pemegang saham seri B; 
. . 

5. !'Jenerima sisa kekayaan · hasillikuidasi didahulukan daripada pemegan~ 
saham seri B; 

b. Pemegang Saham Seri B, berhak: 

1. Mengeluarkan suara dalam Rap:\t Umum Pemegang Saham; 

2. Menerima dividen; 

J. Menerima sisa kekayaan hasillikuidasi; 

·surat . saham 

Pasal 7. 
. . 

1. Perseroan dapat mengeluarkan surat sabam. . . 

2. Apabila dikeluarkan surat sahain~ maka Wl~ . setiap ·_ saham · diber 
sehelai smat saham. · · 

3. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan ~ 
(dua) atau lebih saham yang dimiliki oleh seor.ang pemegang saham. 

4. Pada surat saham sekurangnya harus dicantumkan: 
a Nama ~ alamat pemegang saham; 
b. Nomor surat saham; 
c. Tanggal pengeluaran surat saham; 
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d. -Nilai nominal saham. 

5. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus Vo&'-·'-&.1.···~ ............. "' 'f/.J.,:----~<,\\.~/ 
a Nama dan alamat pen1egang saham; 
b. Nomor surat kolektif saham; . 
c. Tanggal pengeluaran surat kolektif saham; 
d. Nilai nominal· saham; 
e. Jumlah saham. 
. · 6. Surat saham dan surat kolektif saham harus ditandatangani oleh salah 
seorang anggota Direksi dan salah seorang anggota Komisaris. 

Pengganti surat saham 

Pasal 8. 

1. Apabila surat saham ru :;ak atau tidak dapat dipakai lagi, maka ata.s 
permintaan. mereka yang berkepentingan, Direksi akan mengeluarkan surat 
saham pengganti. 

2. Sumtsab~ sebagaimana dimaksud daiam ayat 1 kemudian dih1.p~s..ka:1 
· dan oleh Direksi dibuat berita acara untuk dilaporkan dalam Rapm Uin.JJTl 

· Pemegang Saham berikutnya. · 

·· 3. Apabila surat saham hilang, . maka atas permintaan mereka yang ber~· 
kepentingan, Direksi akan mengeluarkan surat saham pe.n:~ganti setelah me
nurut pendapat bireksi kehilangan itu cukup dibuktikan dan dengan jaminan. 
yang dipandang perlu oleh Direksi untuk tiap peristiwa yang khusus< 

{~' 4. Setelah pengganti surat .saham tersebut dikeluarkan, maka asli sura.t 
saham tidak berlaku lagi terhadap Perseroan. 

5. Semua biaya untuk pengeluaran pengganti surat saham itu ditan_egung 
oleh pemegang saham yang berkepentingan. 

6. Ketentuan dalam pasal 7 ini, mutatis-mutandis juga berlaku bagi pehge
luaran pertgganti surat kolektif saham. 

Daftar pemegang · saham dan daftar khusus 

Pasal9. 

1. Perseroan mengadakan dan menyimpan Daftar Pemegang Saham dan. 
Daftar Khusus ditempat kedudukan Perseroan. · 

2. Dalam Daftar Pemegang Saham itu dicatat: 
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a nama dan alamat para pemegang saham; 
b. jumlah, nomor dan tanggal perolehan surat saham dan surat kolektif saham 

yang di miliki para pemegang saham; 
c. jumlah yang :disetor· atas setiap saham; 
d. nama dan alamat dari orang atau badan hukum yang mempunyai hak 

gadai atas saham dan tanggal perolehan hak gadai tersebut; 
e. keterangan penyetpran saham dalam bentuk laiil selain uang; dan 
f. keterangan' lainnya yang dianggap perlu oleh DireksL 

3. Dalam Daftar Khusus dicatat keterangan mengenai · kepemilikan . saham 
anggota Direksi dan Komisaris beserta keluarganya dalam Perseroan dan/ 
atau pada perseroan lain serta tanggal saham itu diperoleh. ·· 

Pemegang saham hams memberitahukan setiap perpindahan tempat ting-
gal dengan surat kepada Direksi Perseroan: - · .. 

Selama pemberitahuan itu.belum. dilill.rukan, maka segala panggilan dan 
pemberitahuan kepada pemegang saham adalah sah jika dialap1atkan pada 
:llamat pemegang saham yang paling · akhir dicatat dalam Daftar Pemegang 
Saham. 

4. Direksi berkewajiban ·untuk menyimpan dan memelihara Daftar Peme
gang Saham dan Daftar Khusus sebaik· baiknya. . · 

5. · Setiap pemegang saham berhak ~nelihat Daftar Pemegang Saham ·dan 
Daftar. Khusus pada waktu jam keJja Kantor Perseroail. 

P e m i n d a h a n h a k a · t a s s a h a m 

Pasal 10. 

1. Pemindahan hak atas saham hal1ls. berdasaflqm akta pemindahan hak 
yang ditandatangani . oleh yang m{#nindiili~ dan yang menerima pe-
mindahan atau wakil meieka yang salt~ . . '- · . 

2. Akta Pemindahan hak sebagailnaria dunaksud dalam ayat 1 atau salinan
nya disampaikan kepada Perseroan. 

3. Pemegang hak atas saham hanyadiperbolehkanapabilasemua ketentuan 
dalam Anggaran · Dasar telah dipenuhi. 

4. Mulai hari Panggilan ·Rapat Umilm Pemegang Saham sampai deng~ 
hari rapat itu, . pemindahan hak atas saham tidak diperkenankan. 

Para pemegang saham lainnya berhak membeli Sabam yang ditawarkan 
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. ~-9~--
dalam jangka waktu 30 (tiga puhlh} hati·· sejak tanggal· penawar 
dengan perimbangan ]umlah safiam yang dimiliki masing-masing. 

5. Perseroan wajib rrLenjamin bahwa semua saham yang ditawarkan 
sebagaimana dimaksud Jalam ayat ·3 dibeli dengan harga yang wajar dan 
dibayar tunai dalam waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penawaran 
. dilakukan, 

6. Dalam. hal perseroan tidak dapat menjamin terlaksananya ketentuan 
sebagaimana dimaksud dhlam ayat 5 pemegang saham dapat menawarkan dan 
menjual sahaninyakepadaJcaryawan mendahului penawaran kepada orang lain 
dengan harga dan persyaratan yang sama . . · 

7 .. Pemegang saham yang menawarkan sahamnya sebagaimana dimaksud 
. dalam ayat 3 berJ!ak m~narik k~mf>ali penawaran tersebut setelah lewatnya 

· jangka waktu yang dimaks\ld dalam ayat 4. · ·.· 
. 8 . . Kehanisan menawarkan saliam. kepada pemegang saham lain hanya 

. dapat dilakukan.~satu · kafi. · · • 
: ·' 9. · Pemindihan . hak · a.ta.s· Sahalll banya diperbolehkan . apabila · semua 
ketentuan dalam· Anggaran· i:>asar telah dipenuhi. 

l 0. Mulai hari panggilan Rapat Umum Pemegang Saham sampai dengan 
bari rapat itu, pemindahan hak atas saham tidal~ diperbolehkan. 

11. Apabila karena warisan, perkawinan, atau sebab-sebab lain saham 
· · tidak lagi menjadi milik Warga Negara Indonesia atau badan hukum Indonesia 

_c;ltau apabila seorang _pemegang saham kehilangan kewarganegaraan 
Indonesianya, maka dalam jangka waktu l (satu) tahun orang atau badan 
hukum tersebut diwajibkan untuk menjual atau memindahkan hak atas saham 
itu kepada seorang Warga Negara Indonesia atau suatu badan huk:wn 
Indonesia, menurut ketentuan Anggaran Dasar. 

12. Selama ketentuaii tersebut dalam ayat 11 pasal ini belum dilaksanakan, 
· ·. maka suara yang dikelriarkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham untuk 

saham itu dianggap tidak sah, sedangkan pembayaran dividen atas saharn itu 
ditunda. . .. . 

Direksi 

Pasal 11. 

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari seorang 
Direktur Utama dan sebanyak-banyaknya empat orang Direktur, apabila 
diangkat lebih dari seorang Direktur, maka seorang diantaranya dapat diangkat 
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sebagai Direktur Utama. 

2. Persyaratan untuk diangkat menjadi anggota. Direksi :. 

A. Persyaratan Umum : 

Warga Negara .Indonesia yang : 

1. Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa. 

2. Setia dan Taat kepada Negara dan pemerintah. 

3. Tidak terlibat secara langsung ·maupun·tidak langsung dalam kegiatan 
. . 

pengkhianatan kepada Negara; · 

4. Sehat jasmani dan Rohani; · 

5. Tidak pernah melakukan kegiatan yang merugikan Negara atau . tindakan 
tindakan yang tercela dibidang Perbankan; 

6. Tidak dicabut hak pilibnya be-rdasarkan keputusan Pengadilan; 

"Disamping Persyaratan Umum terse\>ut diatas, maka bagi anggota Direksi · 
yang akan diangkat haruslah pula mem(!~uhi Persyar~tan khusus . yang rincian 
dari persyaratan khusus tersebut akari dituangkan dalarn sebUah keputusan 
Rapat Umum Pemegang Saham". . . · 

B. Persyaratan lainn ya : 
. ._ . . 

. 1. Antara s~sama anggota Direksj dan antara anggota Direksi · dengan 
Anggota Komisaris tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga, 
baik menurut garis lurus 1naupun garis kesamping termasuk menantu dan 
ipar· 
~ ' 

2. Apabila hubWlgan keluarga sebagainuma dimaksud butir 1 diatas ter~ 
jadi setelah pengangkatan .· seb~gai Direksi, maka untuk melanjutkan 
jabatannya diperlukan ijin tertulis · dari ·. Rapat Umum Pemegang Saham. 

- . . . . . . 

3. Para· anggota Direksi diai1gkat ·-oleh Rapal . Umum Pemegang Saham, 
dengan memperhatikan pertirr1.bangan dari Bank Indonesia; 

4. Masa jabatan Direksi selama-lamanya 4 (empat) tahtm dan dapa~ 
diangkat. kern bali untuk masa jabatan kedua kalinya ·apabila mempunyait 

. . . 

)restasi yang baik yang dibuktikan dengan kesehatan . Bank sesuai dengan 
;Ketentuan yang berlaku, dengan tidak mengurangi .· Hak Rapat . Umum 
pemegang Saham untuk memberhentikannya sewak:tu-:waktu; 
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5. Tata Cara Pengangkatan : 
. ~ 

"Tata · Cara Pengangkatan anggota Direksi secara rinci akan ~~~~; 

dalam sebuah keputusan Rapat Umum Pemegang Sahamtt. 

6. Para anggota Direksi dapat diberi g~ji dan/atau tunjangan yang 
jumlahnya ditentukan oleh Rapat Umum Peniegang Saham dan wewenang 
tersebut oleh . Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilimpahkan kepada 
Komisaris. 

. 7. Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Direksi lowong maka dalam 
jangka waktu 30 (tigapuluh} hari sejak terjadinya lowongan tersebut hams 
diselenggarakan Rapat· Umum Pemegang Saham untuk mengisi lowongan 
itu dellgan memperhatikan ketentuan sebagaimana . dimaksud dalam ayat 2 
Pasal ini. · · 

8. Apabila oleh sualu sebab apapun semuajabatan anggota Direksi lowong, 
maka dalam jangka waktu. 30 (tigapuluh) hari sejak terjadinya lowongan 
tersebui harus. diselenggarakan Rapat Umum. Pemegang Saham untuk meng
.angkat Direksi bam, difu untuk semen tara Perseroan · diurus oleh Ko~.isari5. 

. 9~ Seoraiig anggota· Direksi . berhak mengundurkan diri dari jabaumnya. 
. dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada 
Perseroan · sekurangnya 30 (tigapuluh) hari sebelum tanggal pengunduran 
dirinya. · 

· · 1.0. Jabatan anggota Direksi berakhir apabila: 

a kehilangan kewarganegaraan Indonesia; 
b. menguildurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 9 pasal ini; 
c .. tidak lagi · memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku; 
d. nieninggal dunia; · 
e. diberhentikan berdasarkan keputuSan Rapat Umum Pemegang Saham. 

11. Setiap pengangkatan dan ~mberhentian anggota Direksi diberitahukan 
kepada Direksi . Bank ·Indonesia. 

Tugas dan wewenang Direksi 

Pasal 12. 

1. Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya untuk 
kepentingan Perseroan dalam mencapai maksud dan tujuannya .. 
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2. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanJW~~ 
jawab melaksanakan tugasnya dengan mengindahkan peraturan 
undangan yang bedaku. · 

3. Direksi men gurus. kekayaan Bank sesuai dengan peraturan perundang 
m1dangan yang berlaku. 

. . 

4. Direksi mengangkat dan memberhentikan pegawai berdasarkanperatw'an 
perundang-Wldangan yang berlaku . . 

5. Direksi menetapkan susm1an organisasi dan tata kerja Bank dengan 
melaporkan kepada Komisaris. 

6. Direksi secara tertulis dapat menyerahkan kekuasaan mewakili Bank 
sebagaimana dimaksud dalam butir 9 pasal ini kepada seseorang atau bebempa 
orang anggota Direksi yang khusus ditunjuk atau .· kepada seorang atau 
beberapa orang karyawan Bank baik sendiri maupWl bersama-sama atau 
kepada orang atua Badan lain. 

7. Tata tertib dan tata cara menjalankan pekerjaan Direksi diatur dalam 
keputusan Komisaris sesuai dengan peraturan perundang-wdangan yang 
berlaku. 

8. Direksi dengan berpedoman _kepadr. perundang~lindangan yang berlaku . 
dapat . melakukan hal-hal sebagai ·. berikut : 

a mengeluarkan surat -surat obligasi; · . . . . 
b. membeli, menjual atau dengan _cara lain mendapatkan . atau melepaskan 

hak atas barang-barang inventaris milik Bank; . · 
c. mengikat Bank sebagai penanggung/penj~in kewajiban pihak ketiga; 
d. menggadaikan barang-barang milik. Bank; 
e. penyertaan modal dalam perusahaan lain sepanjang tidak: bertentangan 

dengan peraturan perundang--:.llidangan yang- berlaku; 
f. mendirikan unit usaha baru: .· · 

9. Direksi berhak mewakili perseroan didalrun dan diluar pengadilan · 
tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat perseroan dengan 
pihak lain dan pihak lain dengan perseroan; Serta menjalankan segala 
tindakan, antara lain : 
a meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak. tennasuk 

mengambil uang perseroan di Bank); · 
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b. mendirikan suatu usaha barn atau turut serta pada 
didalam maupun diluar negeri; 

harus tnendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Komisaris. 

10. a . Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas 
·nama Direksi ~erta mewakili Perseroan. · 

. . . 

b. Dalam hal Direktur Utama tidak badir atau berhalangan karena sebab 
. apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka 
-salah-seorang anggota Direksi lainnya berhak. dan atas nama Direksi serta 
mewakili. Perseroan. 

· 11. Direksi untuk perb-m:ttan tertentu berhak. pula mengangkat seorang 
atau lebih sebagai wakil a·.au kuasanya dengan membe-rikan kepadanya 
kekuasaan yang _ diatur~ dalan. surat kuasa. 

12. Dalam hal perseroan mempunyai kepent.ingan yang bertent.angan 
dengan kepentingan pribadi seorang anggota Direksit maka Perseroan akan 
diwakili oleh anggota Direksi lainnya dan dalmn hal Perseroan mempunyai 

- kep,entingan yang bertentangan dengan kepentingart selunlh anggota !)J;rek&.it 
maka dalam hal ini Perseroan diwaldli oleh Komisaris, 

Rapat · Direksi. 

· Pasal -13. 

l. Rapat D~ksi dapat diadakan setiap waktu bilamana perlu oleh seorang 
atau lebih anggota Direksi atau atas pennintaan tertulis dari seorang atau lebih 
anggota Komisaris atau atas permintaan tertulis 1 (satu) pemegang saham a tau 
lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jt:arri la \:~ 

seluruh saham dengan hak suara yang sah. 
2. -Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak 

mewakili Direksi menurut keteniuan pasal 11 anggaran da.Sar ini. 

3. Panggilan .Rapat Direksi hams disampaikan dengan surat tercatat atau 
dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Direksi dengan 
mendapat 'tanda-terima paling lambat 14 (empatbelas) hari sebelum Rapat 
diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal rapat. : 

4. Panggilan rapat itu hams mencantumkan acara, tanggal, waktu, dan 
tempat rapat. · 
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PEASEROAN TERBATAS 

5. Rapat Direksi diadakan ditempat kedudukan · Perseroan a 
kegiatan usaha Perseroan. ~?;" ,,u~~~~ 

"KOTA ~\)" 
Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, panggilan terle 

dahulu tersebut tidak- disya:ratkail dan Rapat Direksi dapat diadakan 
dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah ·dan mengikat. 

6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, dalam hal Direktur Utama 
tidak hadir atau berhalangan, maka dipimpin oleh W akil Direktur Utama, 
bilamana juga berhalangan, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak 
ketiga, maka Rapat Direksi akan dipilnpin oleh seorang anggota Direksi 
yang dipiHh oleh dan dari anggota -Direksi yang hadir. 

7. Seorang anggota · Direksi dapat diwakili . dalam Rapat Direksi hanya 
oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa. 

8. Ra.pat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang meng
Heat apabila lebih dari l/2 (satu per dua) dari jumlah anggota Direksi hadir 
atau diwakili dalam Rapat. 

9. Keputusan Rapat Direksi hams diambil berdasarkan musyawarah W1-

tuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat 
tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkafa 
suara setuju paling sedikit lebih dari 1,2 (satu per dua) dari jumlah suara 
yang dikeluarkan dalam rapat. 

10. -Apabila suara setuju dan tidal; setuju berimbang maka Ketua Rapat 
Direksi yang akan menentukan. 

11. a. Setiap anggota Direksi yang . hadir berhalc 'mengeluarkan 1 (satu) 
suara dan tambahan 1 (satU) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang 
diwakilinya. 

b. Pem1mgutan suara mengcnai diri orang . dilakukan dengan surat suara · 
• . • "11, ._ .• . · . . • . . 

tertutup tailpa tanda-tangan, sedangkan· pelnungutan suara 1p.engenai hal-hal 
lain dilakukan secara lisan · ke~.;uali . ketua rapat menentukan lrun tanpa . ada 
keberatan dari yang hadir. 

c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan 
<;;ecara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitW1g dalam menentukan 
_;umlah suara yang dikeluarkan .. 

12. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tartpa mengadakru1 
Rapat Direksi) dengan ketentuan semua anggota Direksi telah. diberitahu se--· 
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cara tertulis dan semua anggota Direksi memberikan nP~~pn ·•n 

usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani ftA.-C'AI"IUUl!IQ'~~WU\ljtJ.V 
·· Keputusan yang diarribil · dengan cara demikian, mempunyai n..vn...uu.w.u.a 

yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi. 

Kontisaris 

Pasal 14 . . 

l. Komisaris terdiri dari sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang, seorang 
diantaranya dapat diangkat sebagai Komisaris Utama. 

2. Komisaris dapat berf1.srl dari pihak luar yang mempunyai kompetensi 
dan profesional dalam bidang perbankan dan keuangan serta bersif:ff.t 
independen sehingga. dapat l •ekerja penuh wakLu. 

3. Persyaratan anggota Ko,,nisaris :. 

A. Persyaratan Umum : · 

warga 'negara Indonesia· yang : ' . 
. . . . . - . . . . . 

. 1. Bertaqwa kepada Tuhan· Yang Maha Esa. 

2. Setia dan Taat kepada Negara dan Pemerintah. 

3. Tidak terlibat secara langsung maupun tidak langsu:1g 'iaJrun kegiatan 
p~ngkhianatan kepada Negara. . · 

4. Sehat jasmani dan Rohani. 

5. Tidak pernah melakukan kegiatan yang m.erugikan Negara ata~

tidnakan-tindakan yang tercela dibidang Perbankaxx. 

6. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan Pengadi12ill . 

"Disamping Persyaratan Umum terse but diatas, maka bagi aug ··! OL:&

Komisaris yang akan diangkat haruslah pula memenuhi Persyaratan khusus 
yang rincian dari persyaratan khusus tersebut akan dituangkan dalam sebuat11 
keputusan Rapat Umum Pemegang Saham". 

B. Peisyaratan lainnya : 

1. Antara sesama anggota Komisaris dan antara anggota Komisaris dengan 
Anggota Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga satripai derajat ketiga~ 

· baik menurut garis lurus maupun garis kesamping termasuk menantu dan ipar , 
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.. · 2. Apabila hubungan keluarga sebagaimana dimaksud butir l u•"·U-Y~.})C.! 

setelah pengangkatan sebagai Komisaris, maka tintuk melanjutkan J«V·U~~~ 
diperlukan ijin tertulis dari RapatUmum Pemegang Saham~ · !. 

3. Yang boleh diangkat sebagai anggota Komi saris hanya Warga Negara 
Indonesia yang memenuhi persyaratan yang ditentukan peraturan perundang
undangan yang berlaku. 

4. Komi saris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk jangka 
waktu 4 ( empat) tahun dan (ijlpat diangkat kemb(l}i untuk masa jabatan .. 
kedua kalinya setelah memperhatikan pertimbarigan Bank Indonesia dengan 
tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham ootuk memberhentikan 
sewaktu-waktu. .; 

5. Tata Cara Pengangkatan : 
''Tatata Cara pengangkatan anggota Komisaris secara rinci akan dituangkan 

dalam sebuah keputusan Rapat Umum Pemegatig Saham. · . 
6. Para anggota Komisaris dapat . diberi gaji danlatau tunjangan yang 

jumlalmya ditentukan oleh Rapat Umiim. Pemegang Saham dan wewenang 
tersebut oleh Rapat Umum · Pemegang Saham. 

7. Apabila oleh suatu sebab jabatan · anggota · Komisaris ·Iowong maka 
dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari setelah terjadinya lowongan tersebut 
harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengisi lo· · 
wongan itu dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam 
ayat 2 Pasal ini. .. . . · . . . . . · . 

8. Seorang anggota Komisaris berhak mengoodurkan diri darijabatannya 
dengan memberitahukan secara tertulis mengenai. maksud tersebut . kepada 
Perseroan se~g-kw'angnya 30(tiga puluh) hari sebelwn tanggal pengundur-
an dirinya. · 

9. Jabatan anggota Komisaris berakhir apabila: . 
a. mengundurkan diri · sesuai dengan ketentuan ayat 8 pasal . ini; 
b .. tidak lagi memenuhi . persyaratari penmdang-undang?-tt yang berlaku; 
c. meninggal dunia; . 
d. diberhentikan berdasarkan kep~tusan RaP.at ymum Pemegang Saham. 

Tugas dan w,ewenaug Komisaris 

. Pasall5. . . 

1. Komisaris melakukan p~ngawasan ataS kebijaksanaan Direksi dalam 
menjalankan Perseroan serta memberikan nasihat kepada Direksi. 
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. · · 2.· ·Komisaris ·. mel8ksanakan kebijaksanaan umum · Bank 
ketentuan · perundang··undangan yang berlaku dengan melakukan A~.-a.u.wu• 
kegiatan : 

·a. melakukan tata cara pengawasan dan pengelolaan Bank; 
b. melakukan pengawasan atas pengurusan Bank; 
c. mengevaluasi dan nienyetujui rencana kerja dan anggaran tahunan Bank; 
d. membantu dail mendorong usaha pembinaan dan pengembangan Bank; 

3. · Komisaris baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri setiap waktu dalam 
jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau 
tempat lain yang dtpergunakan atau yang· dikuasai oleh Perseroan dan ber
hak memeriksa semua pembukuan, surat dan bukti lainnya, memeriksa dan 
mencocokkan keadaan uang kas dan _lain-lain. serta berhak untuk mengeta
hui segala titldakan yang telah dijalankan oleh Direksi. · 

4. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelas
. an. tentang segal~ hal yang ditanyakan oleh Komisaris. 

. . . . 

5.. Komisaris setiap · waktu berhak memberhentikan untuk sementara se
orang. atau lebih anggota Direksi, apabila anggota Direksi tersebut bertindak 

· bertentangan dengan Anggaran Dasar dan atau Peraturan Perundang-undang
an . yang berlaku. 

6.. Pemberhentian sementara itu hants- diberitahukan kepada yang ber
sangkutan, · disertai alasannya. 

. 7. Dalamjangka waktu 30 (tigapuluh) hari sesudah pemberhentian se
mentara itU, Komisaris diwajibkan ootuk menyelenggarakan Rapat Umum 
Pemegang Saham yang 3.kan · memutuskan apakah anggota Direk.si yang 
bersangkutan akan diberhentikan seterusnya atau dikembalikan kepada ke
dudukannya semula, sedangkan anggota Direksi yang diberhentikan semen-
. tara itu diberl kesempatan untuk hadir guna membela diri. · 

8 . . Rapat tersebut dalam ayat 7 pasal inidipimpin o1eh Komisaris Utama dan 
apabilaia tidakhadir oleh salah seorang anggota Komisaris lainnya dan apabila 
tidak ada seorangpun anggota Komisaris yang hadir, maka rapat dipimpin oleh 
sal3h seorang yang dipilih oleh dan dari antara mereka yang hadir. 

Ketidak hadiran tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak lain. 

9. Apabila Rapat Umum Pemegang Saham tersebu.t tidak diadakan dalam 
jangka waktu 30 (tiga puluh) bari setelah pemberhentian sementara itu, maka 
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pcmberhentian sementara itu menjadi batal demi huku..rn, da.n yang U\S.{.~~ 
kutan bcrh.ak mcnjabat kembali jabatannya semul~. 

10. Apabila selwUh anggota Direksi ~berhentikan sementara dan Per
scroan tidak mempimyai seorangpWl anggota Direksi maka untuk semen tara 

· Kom.i~'Lris diwajibkan untuk men gurus Perseroan. 
Dalam hal demikian Komisaris berhak Wltuk. memberoom kekuaSflan. se

men tara kepada ~eorang atau lcbih dian tara merek.a atas tanggw1gan :mercka 
ocrsama. 

11. Dalam hal banya ada seorang Komisaris maka tugas da.n we\venang 
yang djberika.Il kepada Komisaris Utama atau anggota Ko1nisaris dalam 
Anggaran Dasar i.ni bcrlaku pula baginya. 

12. Dalrun mclaksa.naka.n pcmbinaan dan pengawasan, Komisaris dibantu 
okh Dewan · Audit. . . 

13. Prosedur, Persyar~ta.n, Pengang~tan, masa jabatan, dan .wewet,ang · 
~ · .. ·-: ~crt~ :·'p~1}1bct[lenti.an anggo4t Dewan Audit diatur dalam standard pelak.sanmm 

·:r~ings'C .. r.\ndif Intern Bank. · .. · . . 
. . 

.. . 14-. Kom,jsaris dapat nH!nunju.k · seorang atau beberapa ahli. · untuk • 
·melak~iinakaii tugas tertcntu yang dipandang perlu atas biaya Bank. 

Rap at . K om i' saris ·_· 

. Pasal 16, 
. . ; . . 

:1. Rapat Komisaris dapat diadakan setiap waktu bilamana dianggap perlu · 
olch scorang atau lebih anggota Komisaris atau atas pennint.aan - tertulis 
scora11g a tau lcbih anggota Dircksiatau atas pcnnintaan dari l (satu) pe1ne.gang 
saham atau lcbih yang bcrsama-sama mev.:akili 1/10 '(satu persepuluJ:l) Nlgian 
dari scluruh jwnlah sahrun dengan hak sua:ra yang sab. · 

2. Panggilan Rapat Kmnisaris dilakukan oleh Kom1saris Utaina . . 
. . 

3. Panggilan Rapat Komisaris disan1paikan kepada setiap anggota' Ko1ni- · 
saris secara langsung, maupun dengan surat tercatat denganme.ndapal tanda 
terima yang Ia yak, sckurangnya 3 (tiga) hari'sebeluni'rapat ~iadakan dengan 
lidak memperhitungkan tanggal .panggilan dan tanggal rapat. . ·.·. . 

. . 

4. Panggilan rapnt ilu harus inencantun1kan atani, tanggal, waktu dan 
tcmpat rapat. 
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5. Rapat Komisaris diadakan ditempat kedudukan perseroan 
kegiatan usalla ·rerseroan. 

Apabila semua anggota Komisaris hadir atau diwakili, panggilan terlebih 
dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rap·at Komisaris dapat diadakan 
ditnanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat. 

6. Rapat Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama, dalam hal Komisaris 
Utama tidak dapat hadir atau berhalangan halmana tidak perlu dibuktikan 

. kepada pihak ketiga, n1aka rapat Kon1isaris akan dipimpin oleh seorang yang 
dipilib oleh 6lan dari anggota. Komisaris yang hadir. . · 

. 7. Seorang anggota · Koinisaris dapat diwakili dal~ rapat Komi saris ha
nya oleh seorang anggota Komisaris lainnya · berdasarlcan surat k:uasa. 

8. Rapat . Komisaris adalah sah dan berhaJc mengarnbil keputusan yang 
mengikat hanya apabila lebih dari 112 (satu per dua) dari jumlali anggota 
Komisaris hadir atau diwakili dalam rapat. 

9 . . Keputusan Rapat Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah 
untuk mufakat. Dala;;n hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mu
fakat lidak tercapai, · maka keputusan diambil dengan pemungutan suara 
berdasarkan suara setuju Iebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah suara yang 
sah yang dikeluarkan dalam rapat. · 

10. Apabila suara yang setuju dan · tidak setuju berimbang maka Ketua 
.·· Rapat Komisaris yang akan menentukan . . 

11. a. Setiap anggota Komisaris yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) 
suaradan tambahan l(Satu)suara wttuk setiap anggota Komisaris lain yang 
diwakilinya. · "' 

b. Pemungutan suara mengenai diri .orang dila.Irukan dengan surat-suara 
tertutup t.anpa tanda tangan sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal 
lain dilakukan dengan lisan kecuali Ketua Rapat menentulcim lain tanpa 
adanya keberatan dari yang . badir. 

c. Suara blanko dan suara yang tidak sah, dianggap tidak dikeluarkan 
secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan 
jumlah- suara yang dikeluarkan. · 

12. Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa meng
adakan Rapat Komisaris. dengan ketentuan semua anggota Komisaris telah 

68 

@: 

@:: 

E:: 
e: 
e: 
~ 

e: 
e: 
~ 



~ 

~ 

~ 

il 
ijj 

~ 

~ 

iJ . 

~ 

D 
!J 

PERSEROAN TERBATAS 

diberitahu . secara tertulis dan semua anggota Komisaris memuv.L.LAU~'YA,~::.::.,....-: 

setujuari mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menanda-w.u~mH-_. 
persetujuan tersebut. -

Keputusan yang dJambil dengan cara demikian, mempunyai kekuatan yang 
sruna dengan keputrisan yang diambil deilgan sah dalam Rapat Komisaris. 

Tahun buku 

Pasal 17. 

1. Tahun buku Perseroan berjalatl dari tai1ggal 1 {satu) Januari sampai 
dengan tanggal 31 (tigapuluh satu) Desember. 

Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku Perseroan ditutup, untuk 
pertama kalinya buku perseroan dimulai pada tanggal dari akta Pendirian ini 
dan ditutup pada tanggal tigapuluh satu Desember tahun 1999 (seribu 
sembilan ratus sembilan puluh sembilan). 

2. Dalam wa.ktu paling lambat 5 (lima) bulan setelah buku Perseroan di
tutup, Direksi menyusun laporan tabuuan sesuai ketentuan peraturan perundang
undangan yang berlaku yang ditanda tangani oleh semua anggota Direksi dan 
Komisaris Wltuk diajukan dalam Rapat Umllffi Pemegang Saham tahm1an. 

Laporan tahunan terse-but harus · sudah disediakan di kantor Perseroan palit)g 
lambat 14 (empat belas) hari sebelwn tanggalRapat Umum PemegangSahfU)l 
tahunan diselenggarakan, agar dapat diperiksa oleh para pemegang sah$n~ 

Rap at u In u m p em egan g sa h a 'm 

Pasall8. 

1. Rapat Uxnum· Pen1egang Saham dalrun Perseroan adalah : . 
a. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, sebagaiinana dimaksud dalam 

pasal 19 Anggaran Dasar ini. 

b. Rapat · Ummn Pemegang Saham lainnya selanjutnya dalmn Anggaran · 
Dasar disebut Rapat U1n'um Pemegang Saham yang diad:l..tcan sewa.ktu- · 
wa..tctu berdasarkan kebutuhan . 

. 2. Istilah Rapat Umum Pemegang Sa:ham dalam anggaran daS?.r ini berarti 
keduanya, yaitu Rapat Urnum Pemegang Saham tahunan dan Rapat Umwn 
Pemegang Saham Luar Biasa, kecuali qengan tegas · dinyatakan lain. 
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R a p a t u m u m p e m e g a n· g s a h a m t a 

Pasal 19. 

1. Rapat Umum Pemegang Saham tahunan diselenggarakan tiap tahun, 
paling lam bat 6 (eilam) . bulan setelah tahun buku Perseroan ditutup. 

2. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham tahunan : 
a Direksi merigajukan perhitungan tahunan yang terdiri dari neraca dan 
· perhitungan laba rugi d&i tahun bukU yang bersangkutan serta penjelasan 
· ata.S dokumen tersebut untuk mendapat pengesahan rapat. 

b~ Direksi mengajukan laporan tahunan mengenai keadaan dan jalannya 
perseroan, basil yang telah dicapai, perkiraan-perkiraan mengenai 
perkembangan Perseroan · dimasa yang · akan datang,, kegiatan utama 
Perseroan dan per-ubahannya · selama tahun buku serta rincian masalah 
yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan Perseroan 
Un.tuk mendapatkan persetujuan rapat. 

c. Dipptuskan penggunaan laba Perseroan . . 
d. Dapat diputuskan hal-hal lain yang telah diajukan dengan tidak mengu

rangi ketentuail dalam Anggaran: Dasar. 

3. Pengesahan perhitungan tahunan oleh· Rapat Umum Pemegang Saham 
talninan, berarti memberikan pehmasan dan. pembebasan tanggung jawab 
sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Komisaris atas pengurusan dan 
pengawasan yang teiah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tin
dakan tersebut tercermin dalani perhitungan tahunan. 

4. Apabila Direksi atau Komisaris lalai untuk menyelenggarakan Rapat 
· Umum Pemegang Saham tahunan pada waktu yang telah ditentukan maka 
pemegang saham berhak memanggil sendiri Rapat Umum Pemegang Saharn 
tahunan atas biaya perseroan setelah mendapat izin dari Ketua Pengadilan 
Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan. 

Rapat umum pemegang saham luar biasa 

Pasal 20. 

1. Direksi atau Kotnis~s berwenang menyelenggarakan Rapat Umum 
Pemegang Saham Luar Biasa. 

2. Direksi atau Komisaris berwenang menyelenggarakan Rapat Umum 
Pemegang Saham Luar Biasa atas permintaan tertulis dari 1 (satu) pemegang 
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saham atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu 
dari jun1lah seluruh saham dengan hak suara yang sah. 

Pemlintaan tertulis tersebut harus disampaikari secara · tercatat dengan 
rnenyebutkan hal-~al yang hendak dibicarakan disertai alasannya. 

3. Apabila Direksi atau Komisaris !alai untuk menyelenggarakan Rapat 
Umwn Pemegang Saham luar -biasa sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 
setelah lewat waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak surat permintaan itu 
diterima maka pemegang saham yang bersangkutan l;>erhak memanggil sendiri 
rapat atas biaya· Perseroan setelah memfapat izin dari Ketua Pengadilan 
Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan. 

4. Pelaksanaan rapat sebagaimana dimaksud dalam ayaf3 harus memper
hatikan penetapan Ketua Pengadilan Negeri yang memberi izin _ tersebut. 

Tempat dan pemanggilan 

rapat umum pemegang saham . 

- Pasal 21. 
. . 

l. Rapat Umum Pemegang Saham diadakan ditempat kedudUkan Persero-
an a tau di te.mpat Perseroan. melakukan kegiatan usaha. 

2. Pema,.~r1ggilan Rapat Umum Pemegang Saham dilakukan dengan surat 
tercatat yang hams dikirim paling lambat 14 (erri.pat belas) hari sebelum 
tanggal rapat dalam hal yang mendesak jangka .waktu ·- tersebut dapat 
dipersingkat paling lambat 7 (tujuh)hari sebelum rapat dengan tidak mem
perhitungkan tanggal panggilan dan ta1lggal rapat. -

3. Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham hams mertcantUinkan hari, 
tanggal, jam, tempat dan acara rapat; dengan disertai pemberitahuan bahwa 
baban yang akan dibicarakan dalan:t rapat tersedia di ~tor persero8J1 mulai _ . 
dari hari dilakukan pe-manggilan sampai dengan tanggal rapat diadakan. 

Panggilan Rapat Umum Pemegang Sahan1 tahunan harus pula m.encan
tumkan bahwa laporan tahunan sebagaimana dimaksudkan dalrun pasal 17 
ayat 2 telah tersedia di kantor Perseroan. 

4. Apabila semua pemegang saham dengan hak suara yang sah hadir atau_ 
diwakili dalam rapat, maka pemanggilan terlebih dahulu sebagaimana di.; 
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maksud dalam ayat 3 tidak menjadi syarat ~ dalam rapat itu .... ~ ... -. .. '-;!o 

keputlisan yang sah serta mengikat · mengeriai hal yang akan ---~ _ .. 
sedangkan Rapat Umum Pemegang Saham dapat diselenggarakan dimana
pun juga dalam wilayah Republik Indonesia. 

Pimpinan.dan berita acara 

r a. ·p a t u m u m p e m e g a n g s a h a m 

Pasal 22. 

1. Apabila dalam Anggaran Dasar ini tidak ditentukan lain, maka Rapat 
Umum Pemegang Saham dipimpin oleh Direksi, dalam hal Direksi tidak ada 
atau berhalangan karena sebab apapun hal mana tidak perlu dibuktikan 
kepada pihak ketiga rapat dipimpin oleh salah seorang Anggota Komisaris; 

·. dalam hal semua anggota Komisaris tidalc hadir atau berhalangan karena 
. sebab apapun · hal mana tidak perlu · dibuktikan kepada pihak ketiga maka 
rapat dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari antara mereka yang 
hadir dalam rapat. · 

. 2.' Dari segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Umum 
Pemegang Saham dibuat Berita · Acara Rapat; ·yang untuk pengesahannya 
ditandatangani oleh · Ketua Rapat dan seorang pemegang saham a tau kuasa 
pemegang saham yang ditunjuk oleh dan dari antara mereka yang hadir 
dalam rapat. 

Berita Acara Rapat tersebut menjadi bukti yang sah terhadap semua pe~ 
megang saham. dan pihak ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang 
teljadi dalam rapat , 

3~ Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat 2 pasal ini tidak disyarat
kan apabila Berita Acara Rapat dibuat dalam bentuk akta Notaris. 

Korum, hak suara d.an keputus.an 

Pasal 23. 

1. a. Rapat Umum Pemegang Saham · dapat dilangsungkan apabila dihadiri 
oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dan 
jwnlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan 
Perseroan, kecuali apabila ditentukan lain dalam Anggaran Dasar ini. 
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, b • . Dalam hal korum sebagaimana dimaksud da1am ayat 1 a tidak ta~~~~~~"~~/ 
maka dapat diadakan panggilan rapat kedua. 

c. Pemanggilan sebagaimana dimaksu~ dalam ayat 1 b harus dilakukan 
paling lambat 7 (tujuh)'hari sebelum rapat diselenggarakan, tidak termasuk 
tilJlggal pailggilan dan tanggal rapat. 

d. Rapat kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan pa
ling lambat 21 (duapuluh satu) hari terhitung sejak Rapat pertama. 

e. Rapat kedua adalah sah dan berhak n1engambil keputusan yang mengikat, . 
apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili sedikiUiya 113 (satu per · 
tiga) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah . 

f. Dalam hal korum rapat kedua tidak tercapai, maka atas permohonan 
Perseroan korum ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri yang wilayahnya 
rheliputi tempat kedudukan Perseroan. 

2. Pemegang saham dapat diwakili oJeh pemegang saham lain atau orang 
lain dengan surat kuasa. 

, 3. Ketua rapat berhak meminta agar surat ~ untuk. mewakili pemegang 
saham diperlihatkan kepadanya pada waktu . tapat diadakan. · · 

4. Dalam rapat, tiap saham memberikan . hak kepada pemiliknya untuk 
mengeluarkan 1 (satu) suara. 

5. Anggota Direksi, anggota Komisaris dan karyawan Perseroan boleh 
bertindak selaku k.uasa dalam rapat, n;:m1un suara yang mereka keluarkan · 
selaku kuasa dalam rapat tidak . dihitung dalam pemimgutan suara. · · 

· 6. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup 
yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali apa
bila ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan darl pelll:egang saham 
yang hadit dalam rapat. 

7. Suara blanko atau suaia yang. tidak sab dianggap tidak ada dan tidak 
dihitung dalam menentukan jumlah suara· yang dikeluarlam dalam rapat. 

8. Semua keputusan diambil ber<Jasarkali · musyawarah untuk mufakat, . 
dalam hal keputusan berdasarkari musyawarah untuk mufakat tidak · · 
tercapai, maka keputusan diambil.· dengan pemungutan · suara berdasarkan · 
suara terbanyak dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah · dalam · 
rapat, kecuali apabila dalam Anggaran Dasar ini ditentukan lain. 
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· · · Apabilajumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banya1~~ 
,A._~ 

usul ditolak. 

9. Pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa 
mengadakan Rapat Umum Pemegang Sabam, dengan ketentuan semua 
Petriegang Saham telah diberitahukan secara tertulis dan semua Pemegang 
Saham merriberikan persetuju,an mengenai usul yang diajukan secara tertulis 
serta menandatangani .Persetujuan tersebut. 

Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan 
· yang santa derigan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Urnum 
· Pemegang Sahmn. 

Penggunaan laba 

Pasal24 . . 

1 .. Laba bersih Perseroan dalam ·suatu tahun buku seperti tercantum dalarn 
neraca dan perhitungan laba rugi . yang telah disahkan oleh Rapat Umum 

. Pemegang Saharil tahunan, dibagi menurut cara penggunaannya yang di
tentukan oleh rapat tersebut. 

2. Dalam hal Rapat Unium Pemegang Saham tahunan tidak menentukan 
cara penggunaannya, laba bersih setelah · dikurangi dengan cadangan yang 
diwajibkan oleh undang-:-undang dan anggaran dasar perseroan dibagi sebagai 
deviden .. 

3. Apabila perhitungan laba rugi pada suatu tahWl buku menunjukkan 
kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu 

. akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam 
· tahun buku selanjutnya perseroan dianggap tidak mendapat laba selarna 

kerugian yang tercatat dan. dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu 
. belum sama sekali tertutUp. 

4. · Laba yang · dibagikan sebagai dividen yang tidak diambil dalam waktu 
5 (lima) tahun setelah d.isediakan untuk dibayarkan, dimasukkan ke dalam 
dana cadangan yang khusus diperuntukkan untuk itu. 

Dividen dalam dana cadangan khusus tersebut, dapat diambil oleh 
pemegang saham yang berhak sebelum lewatnya jangka waktu 5 (lima) 
tahun, dengan menyampaikan bu1cti halmya atas dividen tersebut yang dapat 
diterima oleh Direksi Perseroan. 
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· Dividen ·yang tidak diambil setelah lewat waktu tersebut ------... ~.,...,. 
Perseroan. 

P~~ggunaan dana cadangan 

Pasal25. 

.-yg,:-....-

1. Bagian dari laba yang disediakan untuk dana cadangan ditentukan 
oleh Rapat Umum Pemegang Saham dengan . mengindahkan peraturan 
perundang-Wldallgan yang bedaku . . 

2. Dana cadangan sampai derigan jumlah sekurang-kurangnya 20% (dua 
puluh prosen) dari modal yang ditempatkan hanya digunakan untuk menu
tup kerugian yang diderita oleh perseroan. 

3. Apabila jumlah dana cadangan telah melebihi jumlah sekurang~ 
kurangnya 20% . (dua puluh prosen) . dari modal yang ditempatkan tersebut 
maka Rapat Umum Pemegang Saham dapat memutuskan agar jumlah se
bagaimana ditentukan dalam ayat 2 Pasal ini bagi keperluan perseroan. 

·4. Direksi harus mengelola dana cadangan agar d~a cadangan tersebut · 
memperoleh laba, dengan cara . yang dianggap ba_ik . ol~hnya dengan 
persetujuan Komisaris dan dengan memperhatilcan · peraturan perundang- . 
undangan yang berlaku. 

Pengubahan anggaran dasar 

Pasal26. · ·. 
. . . . 

1. Pengubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang 
Saham, 'yang dihadiri oleh Pemegang . Saham yang mewakili paling sedikit 
2/3 (dua per tiga) dari seluruh sabam yang telah dikehwkan yang mempunyai 

· bak suara yang sah dan keputusan yang· disettijui oleh paling . sedildt 2/3 
( dua per tiga) dari j1lmlah suara tersebut. 

Pengubahan anggaran dasar·tersebut harus dibuat dengan akta nota..-is .dan. · 
dalam bahasa Indonesia. 

. . . 

2. Pengubahan ketentuan Anggaran Dasar . yang fi.ienyangkut pengubahan 
nama, maksud dan tujuan, kegiatan usaha;jangka waktuberdirinya Perseroan, 
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besarnya ,modal dasar, pengurangan modal yang ditempatkan 
dan . pengubahan status Perseroan tertutup menjadi perseroan tert;ttk~lf\~'/ 

sebaliknya, wajib mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Repu 
II1donesia. · 

3. Pengubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal-hal yang 
tersebut ~am ayat 2 pasal ini cukup dilaporkan kepada Menteri Kehakim
an Republik Indonesia .dalam waktu __ · selambatnya 14 (empatbe~as) hari 
~erhitung sejak kepumsan RapatUmum Pemegang Saham tentang pengubah~ 
antersebut sertadidaftarkan dalam Wajib Daftar Perusahaan. 

4. Apabila da}am rapat yang dimaksud dalam ayat 1 korum yang di
tentukan tldak _tercapait maka ·paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling 
lambat 21 (duapuluh satu) harl setelah rapat pertama itu, dapat diseleng
garakan rapat kedua dengan syarat dan acara yang sama seperti yang 
diperlukan untuk rapat pertama, kecuali mengenai jangka waktu panggilan 
harus dilakukan. paling.Iambat 7 · (tujuh) hari sebelum rapat kedua tersebut 
tidak termasuk tanggal ~panggilan dan tanggal rapat dan keputusan disetujui 
lebih dari 1/2 (satu .perdua) ·bagian jumlah suara tersebut. · · 

·· 5.' Keputusan meilgenai pengurangan modal barns diberitahukan secara 
tertulis kepada semua kteditor Perseroan dan diumumkan oleh Direksi dalam 
surftt kabar harlan berbahasa Indonesia yang terbit dan atau beredar secara 
luas ditempat kedudukan Perseroan dan dalam Berita Negara paling lambat 

. 7 (tujuh) hari sejak tanggal keputusan tentang pengurangan modal tersebut. 

P e n g g ab u n g an, p e l e b u r an, d an 

pengambilalihan 

Pasal 27. . 

1. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku maka penggabungan, peleburan dan pengambilalihan, hanya dapat 
dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang di
hadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/4 (tiga per 
empat) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui 
oleh paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah suara tersebut. 

2. · Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud ayat 1 pasal ini 
dilaksanakan setelah Komisaris mendapatkan persetujuan terlebih dahulu 
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dari Dewan Perwakilan Rakyat Propinsi Daerah Tingkat I Jawa 
3. Direksi wajib mengwnumkan dalam 2 (dua) surat kabar harlan il'l:e~~ 

nai rencana penggabllllgan, peleburan, ~ pengambilalihan perseroan pa
ling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan Rapat Umum Peme~ 
gang Saham. 

Pembubaran dan likuidasi 

Pasal28. · 
. . 

1. Dengan mengindahkan · ketentuan peraturan perundang~undangan 
yang berlaku maka pembubaran Perseto~n hanya dapat dilakukan 
berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang mewakili paling 
sedikit 3/4 (tiga per em pat) . dari jumlah seluruh saham dengan hak suara 
yang sah dan disetujui oleh paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah 
suara ters.ebut. 

2. Apabila Perseroan dibubarkan, baikkarena berakhirnyajangka wak:tu 
berdirinya atau dibubarkari berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang · 
Saham atau karena dinyatabtl bubar berdasarkan . penetapan Pengadilan, .· 
maka hams diadakan likuidasi oleh likuidator. 

3. Direksi bertindak sebagai likuidator apabila dalam keputusan Rapat 
Umum Pemegang Saham atau penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 
tidak menunjuk likuidator . 

. . 4. Upah bagi para likuidator .ditentUkan oleb Rapat ·Umum Pemegang 
Saham atau penetapan Pengadilan .. · · · · 

· 5. Likuidator ·wajib mendaftarkan dalam wajib · Daftar Perusahaan, 
mengumlimkan dalam Berita Negara dan dalam 2 (dua) surat kabar haiian . · · 
yang terbit atau beredar ditempat kedudukan Perseroan atau tempat 
kegiatan us aha Perseroan, serta. memberitahukan kepada . Menteri 
~ehakiman Republik Indonesia palirig .lam bat 30 (tiga puluh) hari sejak 
~ . . . . . 

perseroan dibubarkan. 

6. Anggaran Dasar seperti yang tefD1aktub dalatJ1 akta penditian be
serta pengubahannya dikemudian hari, . tetap berlaku sampai dengan .· 
tanggal disahkannya perhitungan likuidasi Rapat Umum Peniegang 
Saham, da}l diberikannya pelunasan dan pembebasan sepenuhnya kepada · 
para likuidatur. 
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Perattira ·n penutup 

Pasal 29 -

Segala sesuatu yang tidak atau behim cukup diatur dalam anggaran dasar 
_ ini, maka Rapat- Umum Pemegang- Saham yang akan memutuskan. 

Selanjutnya para penghadap bertindak dalam kedudukannya sebagaimana 
tersebut diatas menerangkan bahwa : 

I. Menyimpang dari ketentuan dalam pasal 11 dan pasal 14 Anggaran 
Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan anggota Direksi dan Komisaris, 
ootuk pertama -1mlinya telah diangkat sebagai : 

Direktur Utama Tuan Doktorandus Haji Sjamsoel Arifien, 

· Direktur Umum 

Direktur Pemasaran 

S8ljana Hukum, -lahir Sumenep, tanggal empat 
_ Mei-_ seribu sembilan ratus empat puluh tiga 
_ (04-05-1943), Warga Negara Indonesia, 
bertempat tinggal di Smabaya, Jalan Margorejo 
In dab A 527-528, Rukun Tetangga 001, 

_ Ruk:un Warga- 008, Kelurahan Margorejo, 
- Kecalll.atan W oriocolo, Pemegang Kartu 

Tanda Penduduk nomor : 12.6604.040543. 
0003; 

: _ Tuan I>oktorandus Achmad Nur Chasan, lahir 
Lamongan, - tanggal dua puluh delapan 
Oktober seribu sembilan ratus lima puluh (28., 
10-1950), Warga Negara Indonesia, bertempat 
tinggal di Surabaya, Jalan Sutorejo Timur 
nomor 42 Blok ZZ Rukun Tetangga 008, 
Rukun Warga 008, Kelurahan Dukuh Sutorejo, 
Kecamatan Wonocolo, Peptegang Kartu 
Tanda Penduduk nom or : 12.5622.281050. 
0001; 

: Tuan Doktorandus · Agus Sulaksono :fv1aster 
Business Administration_ lahir di Kediri, · 
tanggal tujuh Januari seribu sembilan ratus 
lima puluh tiga (07-01-1953), Warga Negara 
Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan 
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Bangun Jaya Blok KJI, Rukrm Te·1 ~~~ 
Rukwt Warga 0 10,. KelurahaD Duren 
Kecamatan ·Doren Saw~ PemegaJ;tg . Kanu 
Tanda Pe:nduduk nomor : 09.5407~070153. 
0260; 

Pengangkatan Anggota Dewan Direksi terse,but diatas telah diterima oleh 
yang bersangkutan dan akan disahka.n dal.ain suatu Keputusan Rapat Umwn 
Pemegang Saham setelah akta pendirian. ini .mendapatkan pengesahan Menteri 
Kehakiman Republik Indonesia. 

Komisaris Utama 

Komisaris 

Kotnisaris 

: Tuan Im~ .Utomo Supamo~ lahir di Jombang, 
tanggal empat belas ·Mei seribu sembilan ratus 
empat puluh··tiga (14-05~ 1943), Warga, N~gara 
Indonesia, · bertempat tinggai di Surabaya, 
Jalan-Margorejo Blok C 419, Rukun·Tetangga 

· · · ·003, RUktm:'Warga 008, Kecamatan WonocOlQ, . 
Pemegang· KartU Tanda~ Penduduk nomor : · 
12.6604d40643.0001; . . 
Twut-·. Dolctorandus· Haji Mohammad ZUhdi, 

·. ·Iahir ·di ·vogyakarta,· tanggal lima Agusttis 
seribu sembilanratus tigapuluh sembilanratus 
tigapuluh sembilan (05-08-1939), Warga · 
Nea•ra . J_.4one.sia; .·. berteQlpat, . tiQ.ggal di 
S\Q'&baya,. ~~~ .~ya Ke.ndan&sari· Sl ~vling· · 
48,_ R~ Tetanga:OO 1, RlJkun Warga. 007~ 
Kel~raban .. Jemtir · Wonosari, KecaQ.t~tan 
Wonocolo, Pemeg~g .JWtu. Tanda ~dUdtlk 
Nomor : 12.5604.050839 .0001; ·. · ·· . . .· · · . .·. 

: : --Tuan~ ''fh?ktonmdils· lmjf\Aellmad ·Miiksjaem, • 
·'Magister: -.. 8ussiness::,J\4fuinistta'tiom;: :Master 
PUblik: of AdDliDisttatlon, ~'· Iailir -dt'Tubari, 
tanggal eo·ambela8 AgustuS seribu. seuibilan 
ratils empat pwuh ·dua (16-08-1942), ·Warga 

. Negara Indonesia; · bertempat : tingg-al di 
Surabaya,. Jalan Ngindeii Intan ··Selatan . 51, 
RUkun Tetangga 005, ·RUkun Warga: 009,·· 
Kelurahan Nginden Jangkungan,. Kecamatan 
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· ·. . .. , · , . : .· ·• . . ·, Sukolilo;.:· Pemegang Kartu T 
. . ·· · nomor :. 12~5621.160842.0001; 

·· · ··· KOtni~s·· · · .. 
• • ..... "! 

Komisarls 
· . . : :. ( :._ ~· 

··.· - .· 

. Tuan boktorandus Tari Soegijono labir 
Lulnajang, tanggal tujuh Juli seribu sembilan 

. ratus.empat puluh enam (07-07-1946), Warga 
Neg_ara Indonesia, bertempat tinggal di 
Sidbrujo, Jalan · Pepelegi Blok L nom or . 1, 

·. Rukun Tetangga 02, Rukun Warga 07 ~ 
. Kelurahan Pepelegi, Kecamatan W aru, Peme
gang Karni Tanda Penduduk nomor: 06141/ 
404.743.2198; 

: ·: T~. I?oktorandus Slamet Supoyo lahir di 
. $ur~~,ta; ; ianggal tigapuluh Juli seribu 

'sem~i18Dratus duapuluh empat (30-07-1924) 
Warga , N~gara Indonesia, bertempat tinggal 

. eli. ~urabaya,,_ · Jalan Imam Bonjol 40, Rukun 

. T~tangg~. 002, Ruk.:Qn Warga 012, Kelurahan 
r5ok:ier.Sui<>mo, Kecamatan Tegalsari, Peme
gang Kartu1'm1<la Penduduk nomor: 12.5612/ 
300724~0001; 

Pengangkatan anggota Diteksi dan Komisaris tersebut telah diterima oleh 
masing-masing yang bersangkutan daii ikut menandatangani akta ini serta 
harus· disahkari dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang pertama kali 
diadakan, setelah Akta Pendirian · ini me.ndapat pengesahan Menteri 

. Kehakiriian Republik Indonesia. · 

. II. .· ,,D_ireksi daij. pegaw:t:U ~Gtntor .Notaris,· bertempat tinggal di Surabaya, 
baik·bersama:s~a:;~~u~~-.~~~9ifi-~~P9:b:i ·4engan hak untuk memindahkan 
kelru,asaan mi ·:icepa<ia :()rang-,lain :~~ untuk memohon pengesahan 
.atas .Anggaran_ Qas~ itli <.tari jns~si .yang berwenang dan untuk membuat 
pengubahan . dan/atau :tambaban dalam ~ntuk yang bagaimanapun juga 
yang diperlukan untuk_ memperoleh pengesahan tersebut dan untuk 
·mengajukan dan menandatangani semua permohonan dan dok:umen lainnya, 
untuk memilih tempat kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan lain 
yang mungkin ·di perlukan. 
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PEASEAOAN TERBATAS 3008 

Demikianlah . akta ini 

Dibuat sebagai min~ta dan diresmikan di Surabaya, pada hari dan tanggal 
seperti disebutkan pada bagian awal akta)ni dengan dihadiri ole~ Nyonya 
Lynda Kusumawardhany dan Nona Dyah Sulistyaningsih, keduanya pegawi 
kantor Notaiis masing-masing dan berturut-turut bertempat tinggal di Sidorujo 
dan Surabaya sebagai saksi-saks~. 

Segera setelah akta ini dibacakan oleb saya, Notaris kepada para penghadap 
dan saksi-saksi, maka ditanda-tangani akta ini oleh para penghadap tersebut 
saksi -sa.ksi dan saya, Notaris. · 

Dibuat dengan tanpa coretan, tanpa gantian dan tujuh tanibahan. 
Asli sahib akta ini telab ditallda taopni · de.liigan semestinya. 

Diberikan sebagai salimm: yang saina bunyinya . 

Notaris di Surabaya 

. . . . . . 

R. SONNY IDDAYAT JULISTYO, SH 

' 
BAMBANG HERU DJUWfTO, S.H .• M.H. 

(Dilarang mengt~Up clan memperbanyak) 

PERUM PERCETAKAN NEGARA RI. 
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