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NOTARY SiTARESKI PUSPADBM SWSAN7Q ,5
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FAX. (031) 3522311

PERNYATAAN KEMBALI KEPUTUSAN RAPAT 

"PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR Tbk"

Nomor 55.

Pada hari ini, Rabu, tanggal 22 (dua puluh dua) April --

2020 (dua ribu dua puluh), mulai pukul 14.30 WIB (empat ---

belas lewat tiga puluh menit waktu Indonesia Barat) sampai -

dengan selesainya proses pembuatan akta ini. ---------------

Menghadap saya, SITARESMI PUSPADEWI SUBIANTO Sarjana ---

Hukum, notaris di Surabaya, dihadiri oleh saksi-saksi yang - 

nama dan identitasnya akan disebut pada bagian akhir akta —

ini dan yang saya, notaris, kenal : ------------------------

1. tuan Doktor AKHMAD SUKARDI, Magister Manajemen, lahir di- 

Sumenep, pada tanggal 14 (empat belas) Juli 1958 (seribu-

sembilan ratus lima puluh delapan), Warga Negara -------

Indonesia, Dosen, bertempat tinggal di Kota Surabaya, --

Kecamatan Wonocolo, Kelurahan Sidosermo, Jalan Sidosermo-

Indah nomor 42, Rukun Warga 006, Rukun Tetangga 001 ; --

pemegang Kartu Tanas Penduduk dengan Nomor Induk -------

Kependudukan : 3578021401580002 ; -----------------------

; menurut keterangannya dalam hal ini bertindak ---

sebagai Komisaris Utama perseroan terbatas PT BANK

PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR Tbk atau disebut --

juga PT BANK JATIM ; -----------------------------

2. tuan CANDRA FAJRI ANANDA, lahir di Lumajang, pada tanggal

29 ('dua puluh sembilan) Oktober 1964 (seribu sembilan--

ratus enam puluh empat), Warga Negara Indonesia, -------

Dosen, bertempat tinggal di Kota Batu, Kecamatan Batu, —

Kelurahan Sisir, Jalan Diponegoro III nomor 14, Rukun --

Warga 004, Rukun Tetangga 002, untuk saat ini berada di -

Surabaya ; pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor --



Induk Kependudukan : 3579012910640001 ;

menurut keterangannya dalam hal ini bertindak —  

sebagai Komisaris Independen perseroan terbatas - 

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR Tbk atau --

disebut juga PT BANK JATIM ; --------------------

3. tuan RUDI PURWONO, lahir di Surabaya, pada tanggal 03 -- 

(tiga) November 1969 (seribu sembilan ratus enam puluh -

sembilan) , Warga Negara Indonesia, Dosen, bertempat ----

tinggal di Kota Surabaya, Kecamatan Gubeng, Kelurahan —  

Pucang Sewu, Jalan Pucang Sewu 3/10, Rukun Warga 009, —  

Rukun Tetangga 007 ; pemegang Kartu Tanda Penduduk denga: 

Nomor Induk Kependudukan : 3578080311690004 ; ----------

menurut keterangannya dalam hal ini bertindak --

sebagai Komisaris Independen perseroan terbatas - 

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR Tbk atau —  

disebut juga PT BANK JATIM ; --------------------

4. tuan Doktor MUHAMMAD MAS'UD, lahir di Sidoarjo, p a d a---

tanggal 08 (delapan) Maret 1964 (seribu sembilan ratus --

enam puluh empat), Warga Negara Indonesia, Pegawai -----

Negara Sipil (PNS), bertempat tinggal di Kota Malang, --

Kecamatan Lowokwaru, Kelurahan Tunjungsekar, Jalan Ikan -

Tombro nomor 14, Rukun Warga 004, Rukun Tetangga 007, --

untuk saat ini berada di Surabaya ; pemegang Kartu Tanda-

Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : --------------

3573050803640002 ; ---------------------------------------

menurut keterangannya dalam hal ini bertindak --

sebagai Komisaris Independen perseroan terbatas -- 

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR Tbk atau —  

disebut juga PT BANK JATIM ; --------------------

5. tuan Insinyur BUDI SETIAWAN, lahir di Ponorogo, pada ---
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tanggal 20 {dua puluh) Juli 1958 (seribu sembilan ratus -

lima puluh delapan), Warga Negara Indonesia, Pegawai ---

Negara Sipil (PNS), bertempat tinggal di Kota Surabaya, -

Kecamatan Gubeng, Kelurahan Mojo, Jalan Bhakti Husada --

3/4, Rukun Warga 005, Rukun Tetangga Oil ; pemegang Kartu

Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : --------

3578102007580005 ; ---------------------------------------

menurut keterangannya dalam hal ini bertindak --

sebagai Komisaris perseroan terbatas PT BANK --

PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR Tbk atau disebut -

juga PT BANK JATIM ; ---------------------------

6. tuan Insinyur HERU TJAHJONO Magister Manajemen, lahir di-

Yogyakarta, pada tanggal 06 (enam) Maret 1961 (seribu --

sembilan ratus enam puluh satu), Warga Negara Indonesia,-

Pegawai Negara Sipil (PNS), bertempat tinggal di Kota --

Malang, Kecamatan Lowokwaru, Kelurahan Mojolangu, Jalan - 

Candi Agung 1/18, Rukun Warga 008, Rukun Tetangga 005, -- 

untuk saat ini berada di Surabaya ; pemegang Kartu Tanda-

Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : --------------

3504010603610002 ; ---------------------------------------

menurut keterangannya dalam hal ini bertindak --

sebagai Komisaris perseroan terbatas PT BANK --

PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR Tbk atau disebut -

juga PT BANK JATIM ; ---------------------------

menurut keterangan mereka dalam hal ini masing-masing ------

bertindak dalam kedudukannya tersebut di atas, yang bersama- 

sama sebagai Dewan Komisaris dari perseroan terbatas PT BANK

PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR Tbk atau disebutjuga PT BANK -

JATIM, berkedudukan di Surabaya, suatu perseroan yang ------

didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia, sebagaimana-



ternyata dari Akta Pendirian, tanggal 01 (satu) Mei 1999 —  

(seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) nomor 1, —

dibuat di hadapan Raden SONNY HIDAYAT JULISTYO, Sarjana --

Hukum, pada waktu itu notaris di Surabaya dan yang Anggaran

Dasarnya telah diubah secara keseluruhan dalam rangka ----

penyesuaian dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4'

Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas, ---

sebagaimana ternyata dalam akta Penegasan Keputusan Rapat -- 

Pemegang Saham Luar Biasa PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA --

TIMUR, tanggal 30 (tiga puluh) Desember 2008 (dua ribu ----

delapan) nomor 38, dibuat di hadapan UNTUNG DARNOSOEWIRJO —

Sarjana Hukum, pada waktu itu notaris di Surabaya ; -------

perubahan Anggaran Dasar dalam akta tersebut telah --------

memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi ---

Manusia Republik Indonesia berdasarkan keputusannya tanggal-

23 (dua puluh tiga) April 2009 (dua ribu sembilan) nomor --

AHU-15113.AH.01.02 Tahun 2009, bertalian dengan ------------

akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar --

Biasa Perseroan Terbatas PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA --

TIMUR tanggal 25 (dua puluh lima) April 2012 (dua ribu dua -

belas) nomor 89, dibuat di hadapan FATHIAH HELMI Sarjana --

Hukum, notaris di Jakarta ; perubahan Anggaran Dasar dalam -

akta tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menteri ---

Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan - 

keputusannya tanggal 30 (tiga puluh) April 2012 (dua ribu —

dua belas) nomor AHU-22728.AH.01.02.TAHUN 2012 ; -----------

sedangkan Anggaran Dasar yang telah diubah dalam rangka ---

penyesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor —  

32/POJK.04/2014 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor -
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33/POJK.04/2014 serta peraturan peraturan lainnya dalam ---

ketentuan Pasar Modal, dan berikut dengan segenap perubahan-

daripadanya sebagaimana termuat dalam akta Berita Acara ---

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan Tahun Buku 2014 PT- 

BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR Tbk tanggal 08 (delapan)-

April 2015 (dua ribu lima belas) nomor 23, dibuat oleh -----

BAMBANG HERU DJUWITO Sarjana Hukum, Magister Hukum, notaris-

di Kota Surabaya ; perubahan Anggaran Dasar dalam akta ----

tersebut telah diterima dan dicatat dalam Sistem -----------

Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi --

Manusia Republik Indonesia berdasarkan suratnya tanggal 27 -

(dua puluh tujuh) April 2015 (dua ribu lima belas) nomor --

AHU-AH.01.03-0927645 ; bertalian dengan akta-akta : --------

- Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan ---

'Tahun Buku 2015 PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR Tbk-

tanggal 29 (dua puluh sembilan) Januari 2016 (dua ribu --

enam belas) nomor 97, dibuat oleh BAMBANG HERU DJUWITO --

Sarjana Hukum, Magister Hukum, notaris di Kota Surabaya

- Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa - 

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR Tbk tanggal 24 (dua- 

puluh empat) Juni 2016 (dua ribu enam belas) nomor 103, -- 

dibuat oleh BAMBANG HERU DJUWITO Sarjana Hukum, Magister -

Hukum, notaris di Kota Surabaya ; perubahan data dalam --

akta tersebut telah diterima dan dicatat dalam Sistem ---

Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi - 

Manusia Republik Indonesia berdasarkan suratnya tanggal 28 

(dua puluh delapan) Juni 2016 (dua ribu enam belas) nomor- 

AHU-AH.01.03-0061715 ; -----------------------------------

- Pernyataan Keputusan Rapat tanggal 21 (dua puluh satu) --

iber 2016 (dua ribu enam belas) nomor 39, dibuat di --



hadapan BAMBANG HERU DJUWITO Sarjana Hukum, Magister ---

Hukum, notaris di Kota Surabaya ; perubahan data dalam —  

akta tersebut telah diterima dan dicatat dalam Sistem --

Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi- 

Manusia Republik Indonesia berdasarkan suratnya tanggal -

03 (tiga) Januari 2017 (dua ribu tujuh belas) nomor ----

AHU-AH.01.03-0000508 ; -----------------------------------

- Pernyataan Keputusan Rapat PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH --

JAWA TIMUR Tbk tanggal 25 (dua puluh lima) Januari 2017 - 

(dua ribu tujuh belas) nomor 35, dibuat di hadapan SITI -

NURUL YULIAMI Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, ----

notaris di Surabaya ; perubahan Anggaran Dasar dalam akta

tersebut telah diterima dan dicatat dalam Sistem --------

Adninisrrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi- 

Manusia Republik Indonesia berdasarkan suratnya tanggal - 

25 (dua puluh enam) Januari 2017 (dua ribu tujuh belas) -

I nomor AHU-AH.01.03-0035197 ; -----------------------------

- Berita .-.cara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan--

Tahun Buku 2016 "PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR —  

Tbk" tanggal 31 (tiga puluh satu) Januari 2017 (dua ribu-

tujuh belas) nomor 51, dibuat oleh SITI NURUL YULIAMI --

Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, notaris di -------

Surabaya ; ------------------------------------------------

- Pernyataan Keputusan Rapat PT BANK PEMBA.NGUNAN DAERAH--

JAWA TIMUR Tbk tanggal 19 (sembilan belas) April 2017 --

(dua ribu tujuh belas) nomor 53, dibuat di hadapan SITI -

NURUL YULIAMI Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, ----

notaris di Surabaya ; perubahan Anggaran Dasar dalam ---

akta tersebut telah diterima dan dicatat dalam Sistem ---

Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi-



Manusia Republik Indonesia berdasarkan suratnya tanggal 16

- Berita Acara Rapat Umum Pemegang Sahara Luar Biasa (RUPSLB)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR Tbk Tahun 2017 ----

tanggal 15 (lima belas) Juni 2017 (dua ribu tujuh belas) - 

nomor 43, dibuat oleh SITI NURUL YULIAMI Sarjana Hukum, -- 

Magister Kenotariatan, notaris di Surabaya ; -------------

- Pernyataan Keputusan Rapat PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA

TIMUR Tbk tanggal 13 (tiga belas) Juli 2017 (dua ribu ---

tujuh belas) nomor 22, dibuat di hadapan SITI NURUL -----

YULIAMI Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, notaris di - 

Surabaya ; perubahan Anggaran Dasar dalam akta tersebut -- 

telah diterima dan dicatar dalam Sistem Administrasi Badan

Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik --

Indonesia berdasarkan suratnya tanggal 18 (delapan belas)-

Juli 2017 (dua ribu tujuh belas) nomor -------------------

AHU-AH.01.03-0133694 ; ------------------------------------

- Pernyataan Keputusan Rapat PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA 

TIMUR Tbk tanggal 12 (dua belas) Oktober 2017 (dua ribu --

tujuh belas) nomor 19, dibuat di hadapan SITI NURUL -----

YULIAMI Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, notaris di - 

Surabaya ; perubahan Anggaran Dasar dalam akta tersebut —  

telah diterima dan dicatar dalam Sistem Administrasi Badan

Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik --

Indonesia berdasarkan suratnya tanggal 19 (sembilan belas)

Oktober 2017 (dua ribu tujuh belas) nomor ----------------

AHU-AH.01.03-0132401 ; ------------------------------------

- Pernyataan Keputusan Rapat PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA

JR Tbk tanggal 20 (dua puluh) Oktober 2017 (dua ribu —

(enam belas) Mei 2017 (dua ribu tujuh belas) nomor

AHU-AH.01.03-0136291 ;



tujuh belas) nomor 37, dibuat di hadapan SITI NURUL ----

YULIAMI Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, notaris di

Surabaya ; perubahan data dalam akta tersebut telah -----

diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukui 

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesi; 

berdasarkan suratnya tanggal 24 (dua puluh empat) Oktober- 

2017 (dua ribu tujuh belas) nomor AHU-AH.01.03-0183643 ; - 

Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT BANK-

PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR Tbk tanggal 06 (enam) -----

Desember 2017 (dua ribu tujuh belas) nomor 09, dibuat oleh 

ANITA ANGGAWIDJAJA Sarjana Hukum, notaris di Surabaya ; -- 

Pernyataan Keputusan Rapat PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA

TIMUR Tbk tanggal 09 (sembilan) Januari 2018 (dua ribu --

delapan belas) nomor 16, dibuat di hadapan SITI NURUL ---

YULIAMI Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, notaris di -

Surabaya ; perubahan data dalam akta tersebut telah -----

diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum 

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 

berdasarkan suratnya tanggal 12 (dua belas) Januari 2013 -

(dua ribu delapan belas) nomor AHU-AH.01.03-0011756 ; ---

Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan ---

Tahun Buku 2017 "PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR--

Tbk" tanggal 20 (dua puluh) Februari 2018 (dua ribu -----

delapan belas) nomor 22, dibuat oleh SITI NURUL YULIAMI --

Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, notaris di --------

Surabaya ; ------------------------------------------------

Pernyataan Keputusan Rapat PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA

TIMUR Tbk tanggal 15 (lima belas) Mei 2018 (dua ribu ----

delapan belas) nomor 30, dibuat di hadapan SITI NURUL ---

YULIAMI Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, notaris di -
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Surabaya ; perubahan Anggaran Dasar dalam akta tersebut -- 

telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan

Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik --

Indonesia berdasarkan suratnya tanggal 22 (dua puluh dua)-

Mei 2018 (dua ribu delapan belas) nomor ------------------

AHU-AH.01.03-0208195 ; ------------------------------------

- Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa "PT BANK

PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR Tbk" tanggal 26 (dua puluh - 

enam) Juni 2018 (dua ribu delapan belas) nomor 47, yang -- 

saya, notaris, buat ; -------------------------------------

- Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa-

"PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR Tbk" tanggal 24 --

(dua puluh empat) Juli 2018 (dua ribu delapan belas) nomor 

92, dibuat di hadapan saya, notaris ; perubahan Anggaran - 

Dasar dalam akta tersebut telah diterima dan dicatat dalam 

Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak-

Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan suratnya ---

tanggal 26 (dua puluh enam) Juli 2018 (dua ribu delapan -- 

belas) nomor AHU-AH.01.03-0226225 ; ----------------------

- Penegasan Keputusan Rapat "PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA 

TIMUR Tbk" tanggal 19 (sembilan belas) September 2018 (dua

ribu delapan belas) nomor 48, dibuat di hadapan saya, ---

notaris ; perubahan data dalam akta tersebut telah -------

diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum 

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

berdasarkan suratnya tanggal 08 (delapan) Oktober 2018 --

(dua ribu delapan belas) nomor AHU-AH.01.03-0250432 ; ---

- Pernyataan Kembali Keputusan Rapat "PT BANK PEMBANGUNAN --

- DAERAH JAWA TIMUR Tbk" tanggal 09 (sembilan) November 2018 

(dua ribu delapan belas) nomor 36, dibuat di hadapan saya,

\



diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Huku 

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesi 

berdasarkan suratnya tanggal 16 (enam belas) November 201

(dua ribu delapan belas) nomor AHU-AH.01.03-0265241 ; ---

Pernyataan Kembali Keputusan Rapat "PT BANK PEMBANGUNAN -- 

DAERAH JAWA TIMUR Tbk" tanggal 04 (empat) Desember 2018 -- 

(dua ribu delapan belas) nomor 10, dibuat di hadapan saya,

notaris ; perubahan Anggaran Dasar dalam akta tersebut --

telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badar

Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik --

Indonesia tanggal 18 (delapan belas) Desember 2018 (dua --

ribu delapan belas) nomor AHU-AH.01.03-0276979 ; --------

Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun.Buku- 

2018 "PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR Tbk" tanggal - 

26 (dua puluh enam) April 2019 (dua ribu sembilan belas) - 

nomor 99, yang saya, notaris, buat ; perubahan data dalam

akta tersebut telah diterima dan dicatat dalam Sistem ---

Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi - 

Manusia Republik Indonesia berdasarkan suratnya tanggal 22 

(dua puluh dua) Mei 2019 (dua ribu sembilan belas) nomor -

AHU-AH.01.03-0271422 ; ------------------------------------

Berita .Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa "PT BANK 

PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR Tbk" tanggal 19 (sembilan —  

belas) Juni 2019 (dua ribu sembilan belas) nomor 21, yang- 

saya, notaris, buat ; perubahan data dalam akta tersebut - 

telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan

Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik --

Indonesia berdasarkan suratnya tanggal 05 (lima) Juli 2019 

(dua ribu sembilan belas) nomor AHU-AH.01.03-0294461 ; --

notaris ; perubahan data dalam akta tersebut telah -----
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(dua ribu sembilan belas) nomor 60, dibuat di hadapan --

saya, notaris ; perubahan Anggaran Dasar dalam akta ----

tersebut telah diterima dan dicatat dalam Sistem -------

Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi

Pernyataan Kembali Keputusan Rapat "PT BANK PEMBANGUNAN -

DAERAH JAWA TIMUR Tbk" tanggal 15 (lima belas) Juli 2019

Manusia Republik Indonesia berdasarkan suratnya tanggal 29 

(dua puluh sembilan) Juli 2019 (dua ribu sembilan belas) -

nomor AHU-AH.01.03-0305218 ; -----------------------------

- Pernyataan Kembali Keputusan Rapat "PT BANK PEMBANGUNAN -- 

DAERAH JAWA TIMUR Tbk" tanggal 22 (dua puluh dua) Oktober-

2019 (dua ribu sembilan belas) nomor 75, dibuat di -------

hadapan saya, notaris ; perubahan Anggaran Dasar dalam --

akta mana telah diterima dan dicatat dalam Sistem --------

Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi - 

Manusia Republik Indonesia berdasarkan suratnya tanggal 05

(lima) November 2019 (dua ribu sembilan belas) nomor -----

AHU-AH.01.03-0355414 ; ------------------------------------

- Pernyataan Kembali Keputusan Rapat "PT BANK PEMBANGUNAN -- 

DAERAH JAWA TIMUR Tbk" tanggal 07 (tujuh) November 2019 --

(dua ribu sembilan belas) nomor 23, dibuat di hadapan ---

saya, notaris ; perubahan data dalam akta tersebut telah -

diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan ----

Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik --

Indonesia berdasarkan suratnya tanggal 22 (dua puluh dua)-

November 2019 (dua ribu sembilan belas) nomor ------------

AHU-AH.01.03-0363570 ; ------------------------------------

untuk selanjutnya dalam akta ini disebut "Perseroan". ------

Para penghadap saya, notaris, kenal. --------------------

Para penghadap bertindak sebagaimana tersebut di atas --



menerangkan terlebih dahulu dalam akta ini :

bahwa sebagaimana ternyata dari akta Berita Acara Rapat - 

Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan Tahun Buku 2015 PT Bank 

Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk, tanggal 29 (dua puluh —

sembilan) Januari 2016 (dua ribu enam belas) nomor 97, ---

dibuat oleh BAMBANG HERU DJUWITO, Sarjana Hukum, Magister - 

Hukum, notaris di Surabaya, antara lain telah diputuskan —

yaitu : ----------------------------------------------------

"Menyetujui Pelaksanaan Program MESOP, sebagaimana tela 

diumumkan dalam Keterbukaan Informasi pada tanggal 23 

(dua puluh tiga) Desember 2015 (dua ribu lima belas) -■ 

dan memberikan kuasa kepada Direksi dengan persetujuan- 

Dewan Komisaris untuk melakukan penyesuaian permodalan-

Perseroan dari hasil pelaksanaan Program MESOP." ; ---

bahwa sebagaimana ternyata dari akta Berita Acara Rapat - 

Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan Tahun Buku 2018 PT BANK -

PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR Tbk tanggal 26 (dua puluh ---

enam) A.pril 2019 (dua ribu sembilan belas) nomor 99, yang -- 

saya, notaris, buat, telah diambil keputusan pada Mata ----

"Menyetujui memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris- 

untuk : --------------------------------------------

1. Melakukan penyesuaian permodalan Perseroan----

dengan demikian mengubah Pasal 4 Anggaran Dasar-

sehubungan dengan pelaksanaan Management ------

Employee Stock Option Plan (MESOP) untuk jangka-

waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal keputusan --

RUPS ini. --------------------------------------

2. Melakukan segala tindakan yang diperlukan dalam- 

rangka pemberitahuan perubahan anggaran dasar --

Accira Keempat, yaitu
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termaksud kepada instansi terkait." ; ----------

bahwa sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ----

(POJK) nomor 38/POJK.04/2014, tentang Penambahan Modal -----

Perusahaan Terbuka Tanpa Hak Memesan Efek Telebih Dahulu, -- 

sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas dan berdasarkan -

Surat dari Biro Administrasi Efek PT DATINDO ENTRYCOM, -----

tanggal 17 (tujuh belas) Maret 2020 (dua ribu dua puluh) --

nomor DE/III/20-3072, dalam pelaksanaan Program MESOP -----

Window Exercise I Tahun 2020 pada tanggal 03 (tiga) Februari

2020 (dua ribu dua puluh) sampai dengan 16 (enam belas) ---

Maret 2020 (dua ribu dua puluh) telah mengeluarkan saham --

baru sebanyak 13.127.500 (tiga belas juta seratus dua puluh- 

tujuh juta lima ratus) saham seri B yang diterbitkan dari --

portepei, hasil program MESOP yaitu : ----------------------

sebanyak 13.127.500 (tiga belas juta seratus dua puluh tujuh

juta lima ratus) saham seri B atau sebesar -----------------

Rp.3.281.875.000,00 (tiga miliar dua ratus delapan puluh--

sat'a juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ; ---

bahwa berdasarkan keputusan dalam Rapat tersebut di atas,

Dewan Komisaris telah diberi kuasa untuk melakukan --------

penyesuaian permodalan Perseroan dengan demikian mengubah --

Pasal 4 Anggaran Dasar sehubungan dengan pelaksanaan ------

Management Employes Stock Options Plan (MESOP) untuk jangka- 

waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal keputusan Rapat tersebut- 

dan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan dalam --

rangka pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar termaksud ---

kepada instansi terkait ; ----------------------------------

bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas, maka para ----

penghadap dalam kedudukannya tersebut di atas dengan ini --

mengubah bunyi Pasal 4 ayat 2 dan 3 Anggaran Dasar Perseroan



dan susunan pemegang saham Perseroan, sehingga -----------

Pasal 4 ayat 1, 2, 3 serta susunan pemegang saham Perseroan

tertulis dan berbunyi sebagai berikut : -------------------

- Pasai 4 ayat 1, 2 dan 3 : --------------------------------

"1- Modal dasar Perseroan berjumlah Rp 9.000.000.000.000,00 

(sembilan triliun rupiah) terbagi atas 36.000.000.000 - 

(tiga puluh enam miliar) saham yang terdiri dari : ---

- 24.000.000.000 (dua puluh empat miliar) saham Seri A

masing-masing saham dengan nilai nominal Rp 250,00 —  

(dua ratus lima puluh rupiah) atau seluruhnya dengan - 

nilai nominal Rp 6.000.000.000.000,00 (enam triliun -- 

rupiah) ; ---------------------------------------------

- 12.000.000.000 (dua belas miliar) saham Seri B ------

masing-masing saham dengan nilai nominal Rp 250,00 --

(dua ratus lima puluh rupiah) atau seluruhnya dengan -

jumlah nilai nominal Rp 3.000.000.000.000,00 (tiga --

triliun rupiah) ; -------------------------------------

| 2. Dari modal dasar tersebut telah diter.caokar. d a n -----

disetor penuh oleh para pemegang saham yaitu --------

sebanyak 15.015.498.082 (lima belas miliar lxma belas- 

juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu delapan -

puluh dua rupiah) saham dengan nilai nominal --------

seluruhnya sebesar Rp 3.753.874.520.500,00 (tiga ----

triliun tujuh ratus lima puluh tiga miliar delapan --

ratus tujuh puluh empat juta lima ratus dua puluh ribu

lima ratus rupiah) yang terdiri atas : ---------------

a. 11.934.147.982 (sebelas miliar sembilan ratus ----

tiga puluh empat juta seratus empat puluh tujuh --

ribu sembilan ratus delapan puluh dua) saham Seri - 

A, dengan bernilai nominal seluruhnya sebesar ----
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Rp 2.983.536.995.500,00 {dua triliun sembilan ratus

delapan puluh tiga miliar lima ratus tiga puluh --

enam juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu -

lima ratus rupiah) ; ------------------------------

b. 3.081.350.100 (tiga miliar delapan puluh satu juta-

tiga ratus lima puluh ribu seratus rupiah) saham —

Seri B, dengan bernilai nominal seluruhnya sebesar-

Rp 770.337.525.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh ---

miliar tiga ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus-

dua puluh lima ribu rupiah) ; ---------------------

3. 100 % (seratus persen) dari modal ditempatkan --------

tersebut, yaitu berjumlah sebanyak 15.015.498.082 ---

(lima belas miliar lima belas juta empat ratus -------

sembilan puluh delapan ribu delapan puluh dua rupiah)-

saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar --------

Rp 3.753.874.520.500,00 (tiga triliun tujuh ratus lima 

puluh tiga miliar delapan ratus tujuh puluh empat juta 

lima ratus dua puluh ribu lima ratus rupiah), t e l a h  —

disetor penuh ke dalam Perseroan dengan rincian : ---

a. sejumlah 11.934.147.982 (sebelas miliar sembilan —

ratus tiga puluh empat juta seratus empat puluh --

tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh dua) saham- 

Seri A, dengan bernilai nominal seluruhnya sebesar- 

Rp 2.983.536.995.500,00 (dua triliun sembilan ratus

delapan puluh tiga miliar lima ratus tiga puluh --

enam juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu -

lima ratus rupiah) terdiri atas : -----------------

- Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebanyak ---------

7.676.913.648 (tujuh miliar enam ratus tujuh ---

puluh enam juta sembilan ratus tiga belas ribu —



enam ratus empat puluh delapan) atau sebesar --

Rp 1.919.228.412.000,00 (satu triliun sembilan - 

ratus sembilan belas miliar dua ratus dua puluh 

delapan juta empat ratus dua belas ribu rupiah).

- Pemerintah Kabupaten/Kota sebanyak 4.257.234.334 

(empat miliar dua ratus lima puluh tujuh juta —

dua ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus -----

tiga puluh empat) saham atau sebesar -----------

Rp 1.064.308.583.500,00 (satu triliun enam puluh- 

empat miliar tiga ratus delapan juta lima ratus - 

delapan puluh tiga ribu lima ratus rupiah). ----

3.081.350.100 (tiga miliar delapan puluh satu juta- 

tiga ratus lima puluh ribu seratus rupiah) saham —  

Seri B, dengan bernilai nominal seluruhnya sebesar-

Rp 770.337.525.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh ---

miliar tiga ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus- 

dua puluh lima ribu rupiah), terdiri atas : ------

- sejumlah Rp 745.884.250.000,00 (tujuh ratus ----

empat puluh lima miliar delapan ratus delapan --

puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu -----

rupiah) merupakan dana yang diperoleh dari hasil- 

Penawaran Umum Perdana Saham Tahun 2012 (dua ribu

dua belas) sesuai dengan akta Pernyataan --------

Keputusan Rapat tanggal 19 (sembilan belas) Juli-

2012 (dua ribu dua belas) nomor 18 dibuat di ---

hadapan WACHID HASYIM, Sarjana Hukum, notaris di- 

Surabaya ; perubahan Anggaran Dasar dalam akta —  

mana telah diterima dan dicatat dalam database —  

Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum 

dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal-
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31 (tiga puluh satu) Agustus 2012 (dua ribu dua - 

belas) nomor AHU-AH.01.10-31887 ; ---------------

- sejumlah Rp 6.843.150.000,00 (enam miliar delapan 

ratus empat puluh tiga juta seratus lima puluh —  

ribu rupiah) merupakan dana yang diperoleh dari -

hasil pelaksanaan program MESOP Tahap I Tahun ---

2016 (dua ribu enam belas), berdasarkan jumlah —

lembar opsi saham yang telah dieksekusi dan ----

dicatat sebagai peningkatan modal ditempatkan dan

disetor penuh pada periode tanggal 01 (satu) ----

Agustus 2016 (dua ribu enam belas) sampai dengan- 

tanggal 13 (tiga belas) September 2016 (dua ribu- 

enam belas). -------------------------------------

- sejumlah Rp 310.400.000,00 (tiga ratus sepuluh -- 

juta empat ratus ribu rupiah) merupakan dana yang 

diperoleh dari hasil pelaksanaan program MESOP -- 

Tahap I Window Exercise 1 Tahun 2017 (dua ribu --

tujuh belas), berdasarkan jumlah lembar opsi ---

saham yang telah dieksekusi dan dicatat sebagai - 

peningkatan modal ditempatkan dan disetor penuh - 

pada periode tanggal 01 (satu) Februari 2017 (dua 

ribu tujuh belas) sainpai dengan tanggal 14 (empat

j belas) Maret 2017 (dua ribu tujuh belas). -------

- sejumlah Rp 7.073.050.000,00 (tujuh miliar tujuh- 

puluh tiga juta lima puluh ribu rupiah) merupakan

dana yang diperoleh dari hasil pelaksanaan ------

program MESOP Tahap I Windovs Exercise 2 Tahun--

2017 (dua ribu tujuh belas) sejumlah ------------

Rp 450.125.000,00 (empat ratus lima puluh juta —

s e r a t u s  d u a p u l u h  l i m a  r i b u  r u p i a h )  d a n



Exercise 2 Tahun 2017 (dua ribu tujuh belas) ---

sejumlah Rp 6.622.925.000,00 (enam miliar enam — 

ratus dua puluh dua juta sembilan ratus dua pulul 

lima ribu rupiah), berdasarkan jumlah lembar ops; 

saham yang telah dieksekusi dan dicatat sebagai - 

peningkatan modal ditempatkan dan disetor penuh - 

pada periode tanggal 01 (satu) Agustus 2017 (dua- 

ribu tujuh belas) sampai dengan 13 (tiga belas) -

September 2017 (dua ribu tujuh belas). ---------

sejumlah Rp 315.300.000,00 (tiga ratus lima belas 

juta tiga ratus ribu rupiah) merupakan dana yang- 

diperoleh dari hasil pelaksanaan program MESOP --- 

Window Exercise 1 Tahun 2018 (dua ribu delapan —

belas) Tahap I dan Tahap II dengan rincian -----

pelaksanaan program MESOP Tahap I sejumlah -----

Rp 74.425.000,00 (tujuh puluh empat juta empat - 

ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan pelaksanaan 

program MESOP Tahap II sejumlah Rp 240.875.000,00 

(dua ratus empat puluh juta delapan ratus tujuh -

puluh lima ribu rupiah) , berdasarkan jumlah----

lembar opsi saham yang telah dieksekusi dan ----

dicatat sebagai peningkatan modal ditempatkan dan

disetor penuh pada periode tanggal 01 (satu) ---

Februari 2018 (dua ribu delapan belas) sampai --

dengan tanggal 15 (lima belas) Maret 2018 (dua —

ribu delapan belas) ; ---------------------------

sejumlah Rp 570.600.000,00 (lima ratus tujuh ---

puluh juta enam ratus ribu rupiah) merupakan dana 

yang diperoleh dari hasil pelaksanaan program --

pelaksanaan program MESOP Tahap II Window ------



delapan belas) Tahap I, Tahap II dan Tahap III —  

dengan rincian : --------------1---------— --------

- pelaksanaan program MESOP Tahap I tidak terjadi

penambahan modal ; ----------------------------

- pelaksanaan program MESOP Tahap II sejumlah --

Rp 91.350.000,00 (sembilan puluh satu juta --

tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan -------

- pelaksanaan program MESOP Tahap III sejumlah --

Rp 479.250.000,00 (empat ratus tujuh puluh ---

sembilan juta dua ratus lima puluh ribu -------

rupiah) ; --------------------------------------

berdasarkan jumlah lembar opsi saham yang telah - 

dieksekusi dan dicatat sebagai peningkatan modal-

ditempatkan dan disetor penuh pada periode ------

tanggal 01 (satu) Agustus 2018 (dua ribu delapan- 

belas) sampai dengan 14 (empat belas) September -

2C13 (dua ribu delapan belas) . ------------------

- sejumlah Rp 3.909.500.000,00 (tiga miliar -------

sembilan ratus sembilan juta lima ratus ribu ---

rupiah) merupakan dana yang diperoleh dari hasil- 

pelaksanaan program MESOP Window Exercise I Tahun 

2019 (dua ribu sembilan belas) Tahap I, Tahap II 

dan Tahap III dengan rincian : ------------------

- pelaksanaan program MESOP Tahap I tidak terjadi

penambahan modal ; ----------------------------

- pelaksanaan program MESOP Tahap II sejumlah --

Rp 12.125.000,00 (dua belas juta seratus dua - 

puluh lima ribu rupiah), dan ------------------

- pelaksanaan program MESOP Tahap III sejumlah --

MESOP Window Exercise II Tahun 2018 (dua ribu --



sembilan puluh tujuh juta tiga ratus tujuh ---

puluh lima ribu rupiah) ; ---------------------

berdasarkan jumlah lembar opsi saham yang telah - 

dieksekusi dan dicatat sebagai peningkatan modal-

ditempatkan dan disetor penuh pada periode -----

tanggal 01 (satu)Februari 2019 (dua ribu sembilan 

belas) sampai dengan tanggal 18 (delapan belas) -

Maret 2019 (dua ribu sembilan belas) ; ----------

sejumlah Rp 2.149.400.000,00 (dua miliar seratus-

empat puluh sembilan juta empat ratus ribu -----

rupiah) merupakan dana yang diperoleh dari hasil-

pelaksanaan program MESOP Window Exercise II ---

Tahun 2019 (dua ribu sembilan belas) Tahap I, --

Tahap II dan Tahap III dengan rincian : ---------

- pelaksanaan program MESOP Tahap I sejumlah ---

Rp 265.525.000,00 (dua ratus enam puluh lima -- 

juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah), —

dan ; ------------------------------------------

- pelaksanaan program MESOP Tahap II sejumlah --

Rp 185.375.000,00 (seratus delapan puluh lima- 

juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah),- 

d a n --------------------------------------------

- pelaksanaan program MESOP Tahap III sejumlah --

Rp 1.698.500.000,00 (satu miliar enam ratus --

sembilan puluh delapan juta lima ratus ribu --

rupiah) ; --------------------------------------

berdasarkan jumlah lembar opsi saham yang telah - 

dieksekusi dan dicatat sebagai peningkatan modal- 

ditempatkan dan disetor penuh pada periode -----

Rp 3.897.375.000,00 (tiga miliar delapan ratus-



tanggal 1 (satu) Agustus 2019 (dua ribu sembilan- 

belas) sampai dengan 11 (sebelas) September 2019-

(dua ribu sembilan belas) ; ---------------------

- sejumlah Rp.3.281.875.000,00 (tiga miliar dua ---

ratus delapan puluh satu juta delapan ratus ------

tujuh puluh lima ribu rupiah) merupakan dana -----

yang diperoleh dari hasil pelaksanaan program ---

MESOP Window Exercise I Tahun 2020 (dua ribu -----

dua puluh) Tahap I, Tahap II dan Tahap III -------

dengan rincian : ---------------------------------

- pelaksanaan program MESOP Tahap I tidak terjadi

penambahan modal ; ----------------------------

- pelaksanaan program MESOP Tahap II sejumlah --

Rp 790.975.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh

juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu -----

rupiah), dan ----------------------------------

- pelaksanaan program MESOP Tahap III sejumlah —

Rp 2.490.900.000,00 (dua miliar empat ratus --

sembilan puluh juta sembilan ratus ribu -------

rupiah) ; --------------------------------------

berdasarkan jumlah lembar opsi saham yang telah - 

dieksekusi dan dicatat sebagai peningkatan modal-

ditempatkan dan disetor penuh pada periode -----

tanggal 03 (tiga) Februari 2020 (dua ribu dua --

puluh) sampai dengan 16 (enam belas) Maret 2020 -

(dua ribu dua puluh); ---------------------------

- Susunan pemegang saham : ----------------------------------

j Para pemegang saham telah menyetor penuh ke dalam kas ---

Perseroan, sebagaimana tersebut dalam Pasal 4 ayat 2 -------

Anggaran Dasar yaitu : --------------------------------------



tiga puluh empat juta seratus empat puluh tujuh ribu ----

sembilan ratus delapan puluh dua) saham Seri A, masing---

masing saham dengan nilai nominal sebesar Rp 250,00 -----

(dua ratus lima puluh rupiah) dengan bernilai nominal ---

seluruhnya sebesar Rp 2.983.536.995.500,00 (dua triliun -

sembilan ratus delapan puluh tiga miliar lima ratus ----

tiga puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh lima —

ribu lima ratus rupiah) ; --------------------------------

3.081.350.100 (tiga miliar delapan puluh satu juta tiga —  

ratus lima puluh ribu seratus rupiah) saham Seri B, dengan 

bernilai nominal seluruhnya sebesar Rp 770.337.525.000,00- 

(tujuh ratus tujuh puluh miliar tiga ratus tiga puluh 

tujuh juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah), dengan-

rincian sebagai berikut : --------------------------------

A. 1. Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebanyak ------------

7.676.913.648 (tujuh miliar enam ratus tujuh puluh - 

enam juta sembilan ratus tiga belas ribu enam ratus-

empat puluh delapan) saham Seri A atau dengan ----

jumlah nilai nominal seluruhnya sebesar -----------

Rp 1.919.228.412.000,00 ; satu triliun sembilan---

ratus sembilan belas miliar dua ratus dua puluh --

delapan juta empat ratus dua belas ribu rupiah) ; -

sejumlah 11.934.147.982 (sebelas miliar sembilan ratus --

2. Pemerintah Kota Batu sebanyak 38.236.741 (tiga ---

puluh delapan juta dua ratus tiga puluh enam ribu -

tujuh ratus empat puluh satu) saham Seri A atau --

dengan jumlah nilai nominal seluruhnya sebesar ---

Rp 9.559.185.250,00 (sembilan miliar lima ratus --

lima puluh sembilan juta seratus delapan puluh lima

ribu dua ratus lima puluh rupiah) ;



3. Pemerintah Kota Blitar sebanyak 16.987.084 (enam —  

belas juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu-

delapan puluh empat) saham Seri A atau dengan ----

jumlah nilai nominal seluruhnya sebesar -----------

Rp 4.246.771.000,00 (empat miliar dua ratus empat - 

puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu - 

rupiah) ; -----------------------------------

4. Pemerintah Kota Kediri sebanyak 14.208.273 (empat - 

belas juta dua ratus delapan ribu dua ratus tujuh - 

puluh tiga) saham Seri A atau dengan jumlah nilai -

nominal seluruhnya sebesar Rp 3.552.068.250,00 ---

(tiga miliar lima ratus lima puluh dua juta enam —

puluh delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah) ; -

5. Pemerintah Kota Madiun sebanyak 134.064.427 ------

(seratus tiga puluh empat juta enam puluh empat --

ribu empat ratus dua puluh tujuh) saham Seri A atau

dengan jumlah nilai nominal seluruhnya sebesar ---

Rp 33.516.106.750,00 (tiga puluh tiga miliar -----

lima ratus enam belas juta seratus enam ribu -----

tujuh ratus lima puluh rupiah) ; ------------------

6. Pemerintah Kota Malang sebanyak 108.635.999 ------

(seratus delapan juta enam ratus tiga puluh lima -- 

ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) saham 

Seri A atau dengan jumlah nilai nominal seluruhnya- 

sebesar Rp 27.158.999.750,00 (duapuluh tujuh miliar

seratus lima puluh delapan juta sembilan ratus ---

sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh 

rupiah) ; ------------------------------------------

7. Pemerintah Kota Mojokerto sebanyak 72.091.751 ----

r (tujuh puluh dua juta sembilan puluh satu ribu ---



dengan jumlah nilai nominal seluruhnya sebesar ---

Rp 18.022.937.750,00 (delapan belas miliar dua ---

puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu 

tujuh ratus lima puluh rupiah) ; ------------------

8. Pemerintah Kota Pasuruan sebanyak 100.075.767 ----

(seratus juta tujuh puluh lima ribu tujuh ratus --

enam puluh tujuh) saham Seri A atau dengan jumlah -

nilai nominal seluruhnya sebesar ------------------

Rp 25.018.941.750,00 (dua puluh lima miliar -------

delapan belas juta sembilan ratus empat puluh satu- 

I ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ; -------------

9. Pemerintah Kota Probolinggo sebanyak 17.397.927 --

(tujuh belas juta tiga ratus sembilan puluh tujuh — 

ribu sembilan ratus dua puluh tujuh) saham Seri A - 

atau dengan jumlah nilai nominal seluruhnya sebesar 

Rp 4.349.481.750,00 (empat miliar tiga ratus empat- 

puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh satu- 

ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ; -------------

10. Pemerintah Kota Surabaya sebanyak 319.243.457 ----

tujuh ratus lima puluh satu) saham Seri A atau ---

(tiga ratus sembilan belas juta dua ratus empat --

puluh tiga ribu empat ratus lima puluh tujuh) ----

saham Seri A atau dengan jumlah nilai nominal ----

seluruhnya sebesar Rp 79.810.864.250,00 (tujuh ---

puluh sembilan miliar delapan ratus sepuluh juta —  

delapan ratus enam puluh empat ribu dua ratus lima-

puluh rupiah) ; ------------------------------------

11. Pemerintah Kabupaten Bangkalan sebanyak 36.793.459- 

(tiga puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh —  

tiga ribu empat ratus lima puluh sembilan) saham --

\



Seri A atau dengan jumlah nilai nominal seluruhnya-

sebesar Rp 9.198.364.750,00 (sembilan miliar ------

seratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus ---

enam puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh ------

rupiah) ; ------------------------------------------

12. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi sebanyak ----------

270.036.117 (dua ratus tujuh puluh juta tiga puluh - 

enam ribu seratus tujuh belas) saham Seri A atau —

dengan jumlah nilai nominal seluruhnya sebesar ---

Rp 67.509.029.250,00 (enam puluh tujuh miliar -----

lima ratus sembilan juta dua puluh sembilan -------

ribu dua ratus lima puluh rupiah) ; ---------------

13. Pemerintah Kabupaten Blitar sebanyak 39.496.395 --

(tiga puluh sembilan juta empat ratus sembilan ---

puluh enam ribu tiga ratus sembilan puluh lima) --

saham Seri A atau dengan jumlah nilai nominal -----

seluruhnya sebesar Rp 9.874.098.750,00 (sembilan —

miliar delapan ratus tujuh puluh empat juta -------

sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh- 

rupiah) ; ------------------------------------------

14. Pemerintah Kabupaten Bojonegoro sebanyak ----------

( 300.288.632 (tiga ratus juta dua ratus delapan ----

puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh dua) saham 

Seri A atau dengan jumlah nilai nominal seluruhnya-

sebesar Rp 75.072.158.000,00 (tujuh puluh lima ---

miliar tujuh puluh dua juta seratus lima puluh ---

delapan ribu rupiah) ; ----------------------------

15. Pemerintah Kabupaten Bondowoso sebanyak 87.207.357-

(delapan puluh tujuh juta dua ratus tujuh ribu ---

tiga ratus lima puluh tujuh) saham Seri A atau --



dengan jumlah nilai nominal seluruhnya sebesar

Rp 21.801.839.250,00 (dua puluh satu miliar ------

delapan ratus satu juta delapan ratus tiga puluh -- 

sembilan ribu dua ratus lima puluh rupiah) ; -----

16. Pemerintah Kabupaten Gresik sebanyak 220.213.170 —

(dua ratus dua puluh juta dua ratus tiga belas ribu

seratus tujuh puluh) saham Seri A atau dengan ----

jumlah nilai nominal seluruhnya sebesar ----------

Rp 55.053.292.500,00 (limapuluh lima miliar lima -- 

puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh dua ribu - 

lima ratus rupiah) ; ------------------------------

17. Pemerintah Kabupaten Jember sebanyak 111.866.875 --

(seratus sebelas juta delapan ratus enam puluh enam 

ribu delapan ratus tujuh puluh lima) saham Seri A -

atau dengan jumlah nominal seluruhnya sebesar ----

Rp 27.966.718.750,00 (dua puluh tujuh miliar -----

sembilan ratus enam puluh enam juta tujuh ratus --

delapan belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).-

18. Pemerintah Kabupaten Jombang sebanyak 26.792.899 --

(dua puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh --

dua ribu delapan ratus sembilan puluh sembilan) --

saham Seri A atau dengan jumlah nominal seluruhnya- 

sebesar Rp 6.698.224.750,00 (enam miliar enam ratus

sembilan puluh delapan juta dua ratus dua puluh --

empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ; ------

19. Pemerintah Kabupaten Kediri sebanyak 144.925.510 --

(seratus empat puluh empat juta sembilan ratus ---

dua puluh lima ribu lima ratus sepuluh) saham Seri- 

A atau dengan jumlah nilai nominal seluruhnya ----

sebesar Rp 36.231.377.500,00 (tiga puluh enam



20. Pemerintah Kabupaten Lamongan sebanyak 101.318.315-

(seratus satu juta tiga ratus delapan belas ribu -

tiga ratus lima belas) saham Seri A atau dengan ---

jumlah nilai nominal seluruhnya sebesar -----------

Rp 25.329.578.750,00 (dua puluh lima miliar tiga —

ratus dua puluh sembilan juta lima ratus tujuh ---

puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ;

21. Pemerintah Kabupaten Lumajang sebanyak 67.206.045 -

(enam puluh tujuh juta dua ratus enam ribu empat -- 

puluh lima) saham Seri A atau dengan jumlah nilai -

nominal seluruhnya sebesar Rp 16.801.511.250,00 --

(enam belas miliar delapan ratus satu juta --------

lima ratus sebelas ribu dua ratus lima puluh ------

rupiah) ; ------------------------------------------

22. Pemerintah Kabupaten Madiun sebanyak 32.660.478 --

(tiga puluh dua juta enam ratus enam puluh ribu --

empat ratus tujuh puluh delapan) saham Seri A atau-

dengan jumlah nilai nominal seluruhnya sebesar ---

Rp 8.165.119.500,00 (delapan miliar seratus enam --

puluh lima juta seratus sembilan belas ribu -------

lima ratus rupiah) ; ------------------------------

23. Pemerintah Kabupaten Magetan sebanyak 19.594.792 --

(sembilan belas juta lima ratus sembilan puluh ---

empat ribu tujuh ratus sembilan puluh dua) saham —  

Seri A atau dengan jumlah nilai nominal seluruhnya- 

sebesar Rp 4.898.698.000,00 (empat miliar delapan - 

ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus -----

ratus tiga puluh satu juta tiga ratus --

tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) ; -------

sembilan puluh delapan ribu rupiah) ;



24. Pemerintah Kabupaten Malang sebanyak 253.635.445 --

(dua ratus lima puluh tiga juta enam ratus tiga --

puluh lima ribu empat ratus empat puluh lima) saham 

Seri A atau dengan jumlah nilai nominal seluruhnya-

sebesar Rp 63.408.861.250,00 (enam puluh tiga ----

miliar empat ratus delapan juta delapan ratus enam-

puluh satu ribu duaratus lima puluh rupiah) ; ----

^25. Pemerintah Kabupaten Mojokerto sebanyak 78.373.801- 

(tujuh puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh --

tiga ribu delapan ratus satu) saham Seri A atau --

dengan jumlah nilai nominal seluruhnya sebesar ---

Rp 19.593.450.250,00 (sembilan belas miliar lima -

ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus lima --

puluh ribu dua ratus lima puluh rupiah) ; ---------

26. Pemerintah Kabupaten Nganjuk sebanyak 77.217.854 —

(tujuh puluh tujuh juta dua ratus tujuh belas ribu- 

delapan ratus lima puluh empat) saham Seri A atau -

dengan jumlah nilai nominal seluruhnya sebesar ---

Rp 19.304.463.500,00 (sembilan belas miliar tiga -- 

ratus empat juta empat ratus enam puluh tiga ribu - 

limaratus rupiah) ; -------------------------------

27. Pemerintah Kabupaten Ngawi sebanyak 215.763.995 --

(dua ratus lima belas juta tujuh ratus enam puluh - 

tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh lima) saham 

Seri A atau dengan jumlah nilai nominal seluruhnya- 

sebesar Rp 53.940.998.750,00 (limapuluh tiga miliar

sembilan ratus empatpuluh juta sembilan ratus ----

sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh-

rupiah) ; ------------------------------------------

f 28. Pemerintah Kabupaten Pacitan sebanyak 53.520.271 --



(lima puluh tiga juta lima ratus dua puluh ribu dua

ratus tujuh puluh satu) saham Seri A atau dengan --

jumlah nilai nominal seluruhnya sebesar -----------

Rp 13.380.067.750,00 (tiga belas miliar tiga ratus-

delapan puluh juta enam puluh tujuh ribu tujuh ---

ratus lima puluh rupiah) ; ------------------------

29. Pemerintah Kabupaten Pamekasan sebanyak 40.592.928-

(empat puluh juta lima ratus sembilan puluh dua --

ribu sembilan ratus dua puluh delapan) saham Seri A 

atau dengan jumlah nilai nominal seluruhnya sebesar 

Rp 10.148.232.000,00 (sepuluh miliar seratus empat- 

puluh delapan juta dua ratus tiga puluh dua ribu —  

rupiah) ; ------------------------------------------

30. Pemerintah Kabupaten Pasuruan sebanyak 44.610.500 -

(empat puluh empat juta enam ratus sepuluh ribu --

lima ratus) saham Seri A atau dengan jumlah nilai -

nominal seluruhnya sebesar Rp 11.152.625.000,00 --

(sebelas miliar seratus lima puluh dua juta enam -- 

ratus dua puluh lima ribu rupiah) ; ---------------

31. Pemerintah Kabupaten Ponorogo sebanyak 23.555.596 -

(dua puluh tiga juta lima ratus lima puluh lima --

ribu lima ratus sembilan puluh enam) saham Seri A - 

atau dengan jumlah nilai nominal seluruhnya sebesar

Rp 5.888.899.000,00 (lima miliar delapan ratus ---

delapan puluh delapan juta delapan ratus sembilan - 

puluh sembilan ribu rupiah) ; ---------------------

32. Pemerintah Kabupaten Probolinggo sebanyak ---------

125.931.454 (seratus duapuluh lima juta -----------

sembilan ratus tiga puluh satu ribu empat ratus --

lima puluh empat) saham Seri A atau dengan jumlah -



Rp 31.482.863.500,00 (tiga puluh satu miliar empat-

ratus delapan puluh dua juta delapan ratus enam --

puluh tiga ribu lima ratus rupiah) ; --------------

33. Pemerintah Kabupaten Sampang sebanyak 101.175.235 - 

(seratus satu juta seratus tujuh puluh lima ribu —  

dua ratus tiga puluh lima) saham Seri A atau dengan

jumlah nilai nominal seluruhnya sebesar -----------

Rp 25.293.808.750,00 (duapuluh lima miliar dua ---

ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus -----

delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ; ----

34. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo sebanyak 370.155.850-

(tiga ratus tujuh puluh juta seratus lima puluh --

lima ribu delapan ratus lima puluh) saham Seri A --

atau dengan jumlah nilai nominal seluruhnya sebesar-

Rp 92.538.962.500,00 (sembilan puluh dua miliar ---

lima ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus —  

enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) ; -----------

35. Pemerintah Kabupaten Situbondo sebanyak 76.374.593 - 

(tujuh puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh empat- 

ribu lima ratus sembilan puluh tiga) saham Seri A —  

atau dengan jumlah nilai nominal seluruhnya sebesar-

Rp 19.093.648.250,00 (sembilan belas miliar -------

sembilan puluh tiga juta enam ratus empat puluh ---

delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah) ; -------

36. Pemerintah Kabupaten Sumenep sebanyak 144.228.431 —

(seratus empat puluh empat juta dua ratus dua puluh

delapan ribu empat ratus tiga puluh satu) saham --

Seri A atau dengan jumlah nilai nominal seluruhnya- 

sebesar Rp 36.057.107.750,00 (tiga puluh enam ----

nilai nominal seluruhnya sebesar ------------------



tujuh ratus lima puluh rupiah) ; ------------------

37. Pemerintah Kabupaten Trenggalek sebanyak ----------

84.640.532 (delapan puluh empat juta enam ratus —  

empat puluh ribu lima ratus tiga puluh dua) saham-

Seri A atau dengan jumlah nilai nominal ----------

seluruhnya sebesar Rp 21.160.133.000,00 (dua ----

puluh satu miliar seratus enam puluh juta seratus- 

tiga puluh tiga ribu rupiah) ; -------------------

38. Pemerintah Kabupaten Tuban sebanyak 217.418.404 --

(dua ratus tujuh belas juta empat ratus ----------

delapan belas ribu empat ratus empat) saham Seri A 

atau dengan jumlah nilai nominal seluruhnya sebesar 

Rp 54.354.601.000,00 (lima puluh empat miliar tiga- 

ratus lima puluh empat juta enam ratus satu ribu —  

rupiah) ; ------------------------------------------

39. Pemerintah Kabupaten Tulungagung sebanyak ---------

70.697.975 (tujuh puluh juta enam ratus -----------

sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh ----

puluh lima) saham Seri A atau dengan jumlah nilai -

nominal seluruhnya sebesar Rp 17.674.493.750,00 --

(tujuh belas miliar enam ratus tujuh puluh empat --

juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu ---------

tujuh ratus lima puluh rupiah) ; ------------------

sehingga saham Seri A sebanyak 11.934.147.982 ---------

(sebelas miliar sembilan ratus tiga puluh empat juta -- 

seratus empat puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan -

puluh dua) saham Seri A atau dengan jumlah nilai ------

nominal seluruhnya sebesar Rp 2.983.536.995.500,00 ---

miliar lima puluh tujuh juta seratus tujuh ribu --

(dua triliun sembilan ratus delapan puluh tiga miliar -



lima ratus tiga puluh enam juta sembilan ratus sembilan

puluh lima ribu lima ratus rupiah) ; --------- ----------

B. Masyarakat sebanyak 3.081.350.100 (tiga miliar delapan -

puluh satu juta tiga ratus lima puluh ribu seratus ----

rupiah) saham Seri B, dengan bernilai nominal seluruhnya 

sebesar Rp 770.337.525.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh - 

miliar tiga ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus dua -

puluh lima ribu rupiah) . ---------------------------------

I Selanjutnya, berhubung dengan perubahan Anggaran Dasar --

Perseroan tersebut di atas, maka para penghadap ------------

masing-masing bertindak dalam kedudukannya tersebut di atas, 

bersama-sama sebagai Dewan Komisaris Perseroan dengan ini --

memberi kuasa kepada saya, notaris untuk menyampaikan -----

pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar yang termaktub dalam- 

akta ini pada instansi yang berwenang. ---------------------

Dibuat di Surabaya, pada hari dan tanggal tersebut di --

atas, dihadiri oleh saksi-saksi : --------------------------

1. nona DJUNITA Sarjana Hukum, lahir di Surabaya, pada ---

tanggal 15 (lima belas) Juni 1995 (seribu sembilan ratus 

sembilan puluh lima, Warga Negara Indonesia, karyawan -- 

kantor notaris, bertempat tinggal di Surabaya, Ambengan- 

Batu 3/1 ; pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor -- 

Induk Kependudukan : 3578105506950006 ; dan ------------

2. nona PATRICIA SUSIANY Sarjana Hukum, lahir di Maluku --

Utara, pada tanggal 30 (tiga puluh) Desember 1994 -----

(seribu sembilan ratus sembilan puluh empat), Warga ---

Negara Indonesia, karyawan kantor notaris, bertempat --

tinggal di Surabaya, Satelite Utara 7/IT-35 ; pemegang - 

Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : -

Demikian akta ini



3578277012940003.

Setelah saya, notaris, membacakan akta ini kepada para -

' penghadap dan para saksi tersebut, maka segera para --------

penghadap, para saksi tersebut dan saya, notaris, ----------

menandatangani akta ini. ------------------------------------

Dibuat dengan tiada penggantian, pencoretan dan maupun -- 

penambahan. -------------------------------------------------
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