ribu empat belas) nomor 26, Tambahan nomor 2990/L/2014; -----------------Anggaran Dasar Perseroan terbatas tersebut telah diubah kembali dalam -rangka antara lain penyesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (untuk selanjutnya disebut “POJK”) nomor 32/POJK.04/2014 tentang ----Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan
Terbuka, POJK nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan -----Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik; sebagaimana termuat dalam ---akta tertanggal 12-5-2015 (dua belas Mei dua ribu lima belas) nomor 20, -yang minutanya dibuat dihadapan saya, Notaris, yang telah memperoleh -persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik --------Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal 9-6-2015 (sembilan Juni
dua ribu lima belas) nomor AHU.0936901.AH.01.02.TAHUN 2015, dan -pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan -----dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia -sesuai suratnya tertanggal 9-6-2015 (sembilan Juni dua ribu lima belas) --nomor AHU.AH.01.03-0938775 serta telah diumumkan dalam Berita -----Negara Republik Indonesia tertanggal 14-2-2017 (empat belas Februari --dua ribu tujuh belas) nomor 13, Tambahan nomor 2529/2017;----------------serta kembali diubah dalam rangka program Kementerian Badan Usaha -Milik Negara untuk melakukan penyeragaman Anggaran Dasar Badan ----Usaha Milik Negara Terbuka, sebagaimana telah diumumkan dalam Berita
Negara Republik Indonesia tertanggal 14-8-2018 (empat belas Agustus ---dua ribu delapan belas) nomor 65, Tambahan nomor 12950/2018; yang ---kemudian diubah kembali sebagaimana diumumkan/ termuat dalam: -------Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 7-8-2018 (tujuh Agustus --dua ribu delapan belas) nomor 63, Tambahan nomor 2242/L/2018;---------Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 21-8-2018 (dua puluh satu -Agustus dua ribu delapan belas) nomor 67, Tambahan nomor ---------------13713/2018;------------------------------------------------------------------------------akta tertanggal 21-6-2019 (dua puluh satu Juni dua ribu sembilan belas) --

nomor 32, yang minutanya dibuat dihadapan SHASA ADISA --------------PUTRIANTI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, pada waktu itu -----pengganti dari saya, Notaris, yang telah memperoleh persetujuan dari -----Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal ------24-6-2019 (dua puluh empat Juni dua ribu sembilan belas) nomor ---------AHU-0032595.AH.01.02. Tahun 2019 dan pemberitahuan atas -------------perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat oleh Menteri ----Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai suratnya -------tertanggal 24-6-2019 (dua puluh empat Juni dua ribu sembilan belas) -----nomor AHU-AH.01.03-0289820; ---------------------------------------------------akta tertanggal 18-6-2021 (delapan belas Juni dua ribu dua puluh satu) --nomor 35, yang minutanya dibuat dihadapan saya, Notaris, yang telah ----memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ----Republik Indonesia tanggal 9-7-2021 (sembilan Juli dua ribu dua puluh --satu) nomor AHU-0038942.AH.01.02.Tahun 2021 dan pemberitahuan atas
perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat oleh Menteri ----Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai suratnya -------tertanggal 9-7-2021 (sembilan Juli dua ribu dua puluh satu) nomor --------AHU-AH.01.03-0426883; ------------------------------------------------------------susunan terakhir anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terbatas --tersebut termuat dalam akta tertanggal 18-6-2021 (delapan belas Juni dua ribu
dua puluh satu) nomor 34, yang minutanya dibuat dihadapan saya, Notaris; --(untuk selanjutnya "PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) ----------------PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk" atau disingkat "PT TELKOM -INDONESIA (PERSERO) Tbk" tersebut dapat disebut juga dengan --------------"Perseroan", “Perusahaan” atau “Telkom”); -------------------------------------------telah berada di Auditorium Telkom Landmark Tower, Lantai 6, The Telkom ----Hub, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 52, Jakarta Selatan; ----------------------untuk membuat berita acara tentang segala sesuatu yang hendak dibicarakan dan
diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tersebut ----

(untuk selanjutnya cukup disingkat dengan "Rapat"), yang diadakan pada hari, -tanggal, jam serta tempat seperti yang disebutkan pada bagian awal akta ini. -------Di dalam Rapat hadir dan karenanya berada di hadapan saya, Notaris, dengan ---dihadiri saksi-saksi yang sama, anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pemegang
Saham Perseroan, yaitu: ----------------------------------------------------------------------1.

Tuan BAMBANG PERMADI SOEMANTRI BROJONEGORO, ------(dalam kartu tanda penduduk tertulis Doktor BAMBANG PERMADI ----SOEMANTRI BROJONEGORO), lahir di Jakarta, pada tanggal -----------3-10-1966 (tiga Oktober seribu sembilan ratus enam puluh enam), Warga Negara Indonesia, pekerjaan lainnya, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan --Jati Padang Utara, Rukun Tetangga 013, Rukun Warga 002, Kelurahan ---Jati Padang, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, pemegang Kartu -Tanda Penduduk nomor 3174040310660005, yang fotokopinya dilekatkan
pada minuta akta ini;-------------------------------------------------------------------menurut keterangannya dalam hal ini hadir dalam Rapat selaku ------Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen Perseroan; --

2.

Tuan BONO DARU ADJI, lahir di Yogyakarta, pada tanggal 1-5-1968 --(satu Mei seribu sembilan ratus enam puluh delapan), Warga Negara ------Indonesia, karyawan swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Cilandak Permai Raya/C-13, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 002, Kelurahan --Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, pemegang Kartu --Tanda Penduduk nomor 3174060105680008, yang fotokopinya dilekatkan
pada minuta akta ini;-------------------------------------------------------------------menurut keterangannya dalam hal ini hadir dalam Rapat melalui -----media telekonferensi selaku Komisaris Independen Perseroan;--------

3.

Tuan WAWAN IRIAWAN, lahir di Jakarta, pada tanggal 31-5-1963-------(tiga puluh satu Mei seribu sembilan ratus enam puluh tiga), Warga -----Negara Indonesia, Pengacara, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Bango IV
nomor 6A, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 003, Kelurahan Pondok --Labu, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda -------

Penduduk nomor 3174063105630001, yang fotokopinya dilekatkan pada minuta akta ini; -------------------------------------------------------------------------menurut keterangannya dalam hal ini hadir dalam Rapat selaku -------Komisaris Independen Perseroan; ------------------------------------------4.

Tuan ABDI NEGARA NURDIN, lahir di Donggala, pada tanggal --------28-6-1968 (dua puluh delapan Juni seribu sembilan ratus enam puluh -----delapan), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di ------Jakarta, Jalan Potlot III No.14, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 003, -Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, pemegang -Kartu Tanda Penduduk nomor 3174082806680011, yang fotokopinya -----dilekatkan pada minuta akta ini; -----------------------------------------------------menurut keterangannya dalam hal ini hadir dalam Rapat selaku -------Komisaris Independen Perseroan;-------------------------------------------

5.

Tuan MARCELINO PANDIN (dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis ---MARCELINO RUMAMBO PANDIN), lahir di Ujung Pandang, pada --tanggal 23-3-1966 (dua puluh tiga Maret seribu sembilan ratus enam puluh
enam), Warga Negara Indonesia, Dosen, bertempat tinggal di Bandung, --Jalan Salam nomor 41, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 006, -----------Kelurahan Cihapit, Kecamatan Bandung Wetan, Kota Bandung, pemegang
Kartu Tanda Penduduk nomor 3273092303660001, yang fotokopinya ----dilekatkan pada minuta akta ini;------------------------------------------------------menurut keterangannya dalam hal ini hadir dalam Rapat melalui ------media telekonferensi selaku Komisaris Perseroan; ------------------------

6.

Tuan ISMAIL, lahir di Mataram, pada tanggal 10-8-1969 (sepuluh --------Agustus seribu sembilan ratus enam puluh sembilan), Warga Negara ------Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Bandung, Jalan -----Kebon Bibit Barat nomor 33, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 010, ---Kelurahan Tamansari, Kecamatan Bandung Wetan, Kota Bandung, --------pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3273091008690003, yang -------fotokopinya dilekatkan pada minuta akta ini, untuk sementara berada di ---

Jakarta; -----------------------------------------------------------------------------------menurut keterangannya dalam hal ini hadir dalam Rapat selaku -------Komisaris Perseroan;-----------------------------------------------------------7.

Tuan ARYA MAHENDRA SINULINGGA, (dalam Kartu Tanda --------Penduduk tertulis Insinyur ARYA MAHENDRA SINULINGGA ), lahir di
Kaban Jahe , pada tanggal 18-2-1971 (delapan belas Februari seribu -------sembilan ratus tujuh puluh satu), Warga Negara Indonesia, karyawan -----swasta, bertempat tinggal di Tangerang, Komplek Graha Taman Blok HC 6/14, Bintaro Jaya Sek, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 001, -----------Kelurahan Pondok Pucung, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang ----Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3674041802710001, ---yang fotokopinya dilekatkan pada minuta akta ini, untuk sementara berada
di Jakarta;---------------------------------------------------------------------------------menurut keterangannya dalam hal ini hadir dalam Rapat selaku -------Komisaris Perseroan; -----------------------------------------------------------

8.

Tuan ISA RACHMATARWATA, (dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis
Doktorandus ISA RACHMATARWATA), lahir di Jombang, pada tanggal
30-12-1966 (tiga puluh Desember seribu sembilan ratus enam puluh ------enam), Warga Negara Indonesia, Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Jakarta, Pesanggrahan Permai III Blok F 38, Rukun Tetangga --002, Rukun Warga 007, Kelurahan Petukangan Selatan, Kecamatan -------Pesanggrahan, Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor -3174103012660003, yang fotokopinya dilekatkan pada minuta akta ini; ---menurut keterangannya dalam hal ini hadir dalam Rapat selaku -------Komisaris Perseroan;------------------------------------------------------------

9.

Tuan RIZAL MALLARANGENG (dalam Kartu Tanda Penduduk -------tertulis RIZAL MALARANGENG), lahir di Makassar, pada tanggal 29-10-1964 (dua puluh sembilan Oktober seribu sembilan ratus enam puluh -empat), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Yusuf Adiwinata nomor 23, Rukun Tetangga 003, Rukun ---

Warga 001, Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, -pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3171062910640004, yang -------fotokopinya dilekatkan pada minuta akta ini;--------------------------------------menurut keterangannya dalam hal ini hadir dalam Rapat selaku -------Komisaris Perseroan;-----------------------------------------------------------10.

Tuan RIRIEK ADRIANSYAH, lahir di Yogyakarta, pada tanggal -------2-9-1963 (dua September seribu sembilan ratus enam puluh tiga), Warga -Negara Indonesia, karyawan swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan ---Karang Tengah Raya Pertanian 1/99, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga
001, Kelurahan Lebak Bulus, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, -------pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3276050209630005, yang -------fotokopinya dilekatkan pada minuta akta ini; -------------------------------------menurut keterangannya dalam hal ini hadir dalam Rapat selaku ------Direktur Utama Perseroan; ---------------------------------------------------

11.

Tuan BOGI WITJAKSONO (dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis -----Insinyur BOGI WITJAKSONO, Magister Teknik), lahir di Surabaya, pada
tanggal 8-2-1967 (delapan Februari seribu sembilan ratus enam puluh -----tujuh), Warga Negara Indonesia, karyawan swasta, bertempat tinggal di --Bogor, Jalan Pajajaran nomor 115, Mediterania I Sentul City, Rukun ------Tetangga 003, Rukun Warga 008, Kelurahan Cijayanti, Kecamatan --------Babakan Madang, Kabupaten Bogor, pemegang Kartu Tanda Penduduk --nomor 3201050802670002, yang fotokopinya dilekatkan pada minuta akta
ini, untuk sementara berada di Jakarta;---------------------------------------------menurut keterangannya dalam hal ini hadir dalam Rapat selaku -------Direktur Wholesale and International Service Perseroan; ------------

12.

Tuan EDI WITJARA, lahir di Kediri, pada tanggal 17-11-1972 (tujuh ----belas November seribu sembilan ratus tujuh puluh dua), Warga Negara ---Indonesia, Karyawan Badan Usaha Milik Negara, bertempat tinggal di --Bandung, Jalan Terusan Sindang Barang nomor 12, Rukun Tetangga 004,
Rukun Warga 005, Kelurahan Antapani Kulon, Kecamatan Antapani, Kota

Bandung, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3273201711720001, -yang fotokopinya dilekatkan pada minuta akta ini, untuk sementara berada
di Jakarta;-----------------------------------------------------------------------------menurut keterangannya dalam hal ini hadir dalam Rapat selaku --Direktur Enterprise dan Business Service Perseroan;-------------13.

Tuan HERI SUPRIADI (dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis Haji ------HERI SUPRIADI, Insinyur, Magister of Business Administration), lahir
di Muara Aman, pada tanggal 2-1-1965 (dua Januari seribu sembilan ratus
enam puluh lima), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat
tinggal di Bandung, Jalan Rancamanyar nomor 18, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 008, Kelurahan Gumuruh, Kecamatan Batununggal, Kota -Bandung, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3273120201650003, -yang fotokopinya dilekatkan pada minuta akta ini, untuk sementara berada
di Jakarta; --------------------------------------------------------------------------------menurut keterangannya dalam hal ini hadir dalam Rapat selaku --Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Perseroan; ----------

14.

Nyonya FRANSISKA MARGARETHA VENUSIANA RIAMADEWI
(dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis FM VENUSIANA R), lahir di ----Manokwari, pada tanggal 8-7-1966 (delapan Juli seribu sembilan ratus ---enam puluh enam), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat
tinggal di Jakarta, Cempaka Putih Tengah 27 A nomor 33, Rukun ----------Tetangga 004, Rukun Warga 008, Kelurahan Cempaka Putih Timur, ------Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat, pemegang Kartu Tanda ---------Penduduk nomor 3171054807660003, yang fotokopinya dilekatkan pada minuta akta ini; -------------------------------------------------------------------------menurut keterangannya dalam hal ini hadir dalam Rapat selaku --Direktur Consumer Service Perseroan; -------------------------------

16.

Tuan HERLAN WIJANARKO, lahir di Solo, pada tanggal 19-2-1965 --(sembilan belas Februari seribu sembilan ratus enam puluh lima), Warga -Negara Indonesia, Karyawan Badan Usaha Milik Negara, bertempat -------

tinggal di Bandung, Jalan Kawaluyaan Indah XV nomor 14, Rukun -------Tetangga 005, Rukun Warga 004, Kelurahan Jatisari, Kecamatan Buah ---Batu, Kota Bandung, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor -------------3273221902650001, yang fotokopinya dilekatkan pada minuta akta ini, --untuk sementara berada di Jakarta; -------------------------------------------------menurut keterangannya dalam hal ini hadir dalam Rapat selaku --Direktur Network and IT Solution Perseroan; ---------------------17.

Tuan MUHAMAD FAJRIN RASYID, lahir di Jakarta, pada tanggal -----11-9-1986 (sebelas September seribu sembilan ratus delapan puluh enam),
Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Depok, Jalan -Lempuyang III nomor C64, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 009, -----Kelurahan Cinere, Kecamatan Cinere, Kota Depok, pemegang Kartu ------Tanda Penduduk nomor 3375011109860003, yang fotokopinya dilekatkan
pada minuta akta ini, untuk sementara berada di Jakarta; -----------------------menurut keterangannya dalam hal ini hadir dalam Rapat selaku --Direktur Digital Business Perseroan; ----------------------------------

18.

Tuan BUDI SETYAWAN WIJAYA, lahir di Yogyakarta, pada tanggal -28-10-1972 (dua puluh delapan Oktober seribu sembilan ratus tujuh puluh
dua), Warga Negara Indonesia, Karyawan Badan Usaha Milik Negara, ----bertempat tinggal di Bandung, Mega Asri II C-8, Rukun Tetangga 006, ---Rukun Warga 007, Kelurahan Campaka, Kecamatan Andir, Kota ----------Bandung, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3273052810720004, -yang fotokopinya dilekatkan pada minuta akta ini, untuk sementara berada
di Jakarta;---------------------------------------------------------------------------------menurut keterangannya dalam hal ini hadir dalam Rapat selaku --Direktur Strategic Portfolio Perseroan; -------------------------------

19.

Tuan AFRIWANDI (dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis AFRIWANDI,
Insinyur, Sarjana Teknik, Magister Manajemen), lahir di Bukittinggi, -----pada tanggal 3-3-1971 (tiga Maret seribu Sembilan ratus tujuh puluh satu),
Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Bekasi, -

Taman Century 2 Blok J nomor 21, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga -023, Kelurahan Pekayon Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, --pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3275040303710021, yang -------fotokopinya dilekatkan pada minuta akta ini, untuk sementara berada di --Jakarta;------------------------------------------------------------------------------------menurut keterangannya dalam hal ini hadir dalam Rapat selaku --Direktur Human Capital Management Perseroan;----------------20.

Tuan YOHANES BABTISTA PRIYATMO HADI, lahir di Boyolali, ---pada tanggal 16-1-1972 (enam belas Januari seribu sembilan ratus tujuh --puluh dua), Warga Negara Indonesia, Asisten Deputi Bidang Jasa ----------Telekomunikasi dan Media Kementerian Badan Usaha Milik Negara, -----bertempat tinggal di Depok, Vila Kalisari Blok D nomor 17, Rukun -------Tetangga 011, Rukun Warga 001, Kelurahan Pasir Gunung Selatan, -------Kecamatan Cimanggis, Depok, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3276021601720001, yang fotokopinya dilekatkan pada minuta akta ini, --untuk sementara berada di Jakarta. --------------------------------------------------menurut keterangannya dalam hal ini bertindak berdasarkan ------“Surat Kuasa” tertanggal 18-5-2022 (delapan belas Mei dua ribu --dua puluh dua) nomor SKU-63/MBU/05/2022, yang dibuat --------dibawah tangan aslinya setelah diberi meterai cukup dilekatkan ---pada minuta akta ini, selaku kuasa dari : ---------------------------------tuan ERICK THOHIR, lahir di Jakarta, pada tanggal ------30-5-1970 (tiga puluh Mei seribu sembilan ratus tujuh puluh),
Warga Negara Indonesia, Menteri Badan Usaha Milik Negara
Republik Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta, GD Peluru Blok A/25, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 003, ---------Kelurahan Kebon Baru, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, --pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor ------------------------3174013005700004, yang fotokopinya dilekatkan pada ------minuta akta ini; ---------------------------------------------------------

-demikian bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili -------Negara Republik Indonesia; yang dalam hal ini diwakilinya -----selaku pemilik/pemegang 1 (satu) saham seri A Dwiwarna dan ----51.602.353.560 (lima puluh satu miliar enam ratus dua juta tiga ---ratus lima puluh tiga ribu lima ratus enam puluh) saham seri B ----yang merupakan 52,0908529% (lima puluh dua koma nol sembilan
nol delapan lima dua sembilan persen) dari jumlah saham yang ---dikeluarkan dalam Perseroan; ---------------------------------------------21.

Masyarakat selaku pemegang/pemilik dari 35.593.341.000 (tiga puluh --lima milyar lima ratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus empat puluh satu
ribu) saham seri B yang merupakan 35,9302893 % (tiga puluh lima koma sembilan tiga nol dua delapan sembilan tiga persen) ---------------------------dari jumlah saham yang dikeluarkan dalam Perseroan, yang nama-nama --dan identitasnya dirinci di dalam suatu daftar yang dengan bermeterai ----cukup dilekatkan pada minuta akta ini. --------------------------------------------

-Para penghadap saya, Notaris kenal. --------------------------------------------------------Penghadap Tuan BAMBANG PERMADI SOEMANTRI BROJONEGORO -----dalam kedudukannya selaku Komisaris Utama Perseroan membuka Rapat selaku Ketua Rapat hal mana sesuai dengan Pasal 24 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan -dengan menyampaikan terlebih dahulu kepada Rapat sebagai berikut. ---------------Sesuai ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor ---------------------------15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang
Saham Perusahaan Terbuka (untuk selanjutnya disebut “POJK 15/2020”), Ketua Rapat menyampaikan terlebih dahulu mengenai kondisi umum Perseroan secara -singkat:--------------------------------------------------------------------------------------------“Sehubungan telah diterbitkannya surat PT Kustodian Sentral Efek --------Indonesia (untuk selanjutnya disebut “KSEI”) Nomor KSEI-----------------4012/DIR/0521 tanggal 31-5-2021 (tiga puluh satu Mei dua ribu dua puluh
satu) perihal Penerapan Modul e-Proxy dan Modul eVoting pada Aplikasi
eASY.KSEI beserta Tayangan Rapat Umum Pemegang Saham, saat ini ---

KSEI telah menyediakan platform e-RUPS untuk pelaksanaan RUPS -----secara elektronik. Pemegang Saham Perseroan dapat hadir dalam Rapat --secara elektronik melalui eASY.KSEI. Penyelenggaraan Rapat secara fisik
dihadiri oleh Pemegang Saham secara terbatas, dengan memperhatikan ---ketentuan terkait Pencegahan Penyebaran Virus COVID-19 yang ----------dijelaskan pada tata tertib Rapat. ----------------------------------------------------Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, Dewan Komisaris telah --------menunjuk saya, selaku Komisaris Utama untuk memimpin Rapat ini. ------Sebelumnya, perkenankan kami menyampaikan terlebih dahulu mengenai
kondisi umum Perseroan secara singkat: -----------------------------------------Perseroan merupakan Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang
telekomunikasi dan tengah bertransformasi menjadi digital telco pilihan --utama untuk memajukan masyarakat. Perseroan melakukan transformasi -dari sisi bisnis, sumber daya manusia, budaya dan organisasi untuk turut -mewujudkan bangsa yang lebih sejahtera dan berdaya saing serta ----------memberikan nilai tambah yang terbaik bagi para pemangku kepentingan. -Saham Perseroan tercatat di Bursa Efek Indonesia dan New York Stock --Exchange masing-masing dengan kode--------------------------------------------TLKM dan TLK”.-----------------------------------------------------------------------bahwa pelaksanaan Rapat dilaksanakan sesuai dengan Tata Tertib yang telah ----dibagikan kepada Pemegang Saham dan isi pokoknya sebagaimana telah ----------dibacakan oleh Master of Ceremony.---------------------------------------------------------bahwa pengambilan keputusan Rapat diambil dengan pemungutan suara. ----------bahwa Pengumuman Rapat telah dilaksanakan pada tanggal 6-4-2022 (enam ----April dua ribu dua puluh) dan telah diunggah di website KSEI, Perseroan dan ----Bursa Efek Indonesia; dan Pemanggilan Rapat telah dilaksanakan pada tanggal --13-4-2022 (tiga belas April dua ribu dua puluh dua) dan telah diunggah di website
KSEI, Perseroan dan Bursa Efek Indonesia. ------------------------------------------------bahwa sesuai dengan pemanggilan Rapat, Agenda Rapat adalah sebagai berikut: 1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas ---------

Pengawasan Dewan Komisaris Tahun Buku 2021 (dua ribu dua puluh ---satu) dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal 31-12-2021 (tiga puluh satu Desember
(dua ribu dua puluh satu);-----------------------------------------------------------2. Pengesahan Laporan Keuangan dan Pelaksanaan Program Tanggung ----Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada
31-12-2021 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh satu);-----------3. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2021 (dua --ribu dua puluh satu);-----------------------------------------------------------------4. Penetapan Tantiem Tahun Buku 2021 (dua ribu dua puluh satu), Gaji ---untuk Direksi dan Honorarium Untuk Dewan Komisaris Berikut Fasilitas
dan Tunjangan Lainnya untuk Tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua);-----5. Penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk mengaudit Laporan ---Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Keuangan Program ----Pendanaan UMK Perseroan Tahun Buku 2022 (dua ribu dua puluh dua);6. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;-------------------------------------------7. Ratifikasi Peraturan Menteri BUMN (“PERMEN BUMN”):---------------i.

Permen BUMN Nomor PER-05/MBU/04/2021 tentang Program ----Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara
(“Permen BUMN 5/2021”);--------------------------------------------------

ii. Permen BUMN Nomor PER-11/MBU/07/2021 tentang Persyaratan,
Tata Cara Pengangkatan, dan Pemberhentian Anggota Direksi Badan
Usaha Milik Negara (“Permen BUMN 11/2021”);----------------------iii. Permen BUMN Nomor PER-13/MBU/09/2021 tentang Perubahan --Keenam Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-04/MBU/2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan --------Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Badan Usaha -----Milik Negara (“Permen BUMN 13/2021”).-------------------------------8.

Pelimpahan Kewenangan RUPS kepada Dewan Komisaris atas -------Persetujuan Pernyataan Pendiri Dana Pensiun Telkom terkait -----------

Perubahan Peraturan Dana Pensiun Telkom yang Mengakibatkan -----Perubahan atas Pendanaan dan/atau Besarnya Manfaat Pensiun.--------bahwa mekanisme pengambilan keputusan terkait Agenda Rapat dan tata cara ---penggunaan hak Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau --------pendapat adalah mengikuti ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang--undangan, yaitu:---------------------------------------------------------------------------------a. Setiap pemegang saham berhak mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat -dalam Rapat;------------------------------------------------------------------------------b. Dalam hal Pemegang Saham yang hadir dan memiliki hak suara yang sah --memilih suara abstain dalam Rapat, maka Pemegang Saham tersebut --------dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara.------------------------------------------------------bahwa dalam Rapat telah hadir dan/atau terwakili pemegang/kuasa -----------------Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan para pemegang/kuasa Pemegang ---------Saham Seri B yang bersama-sama berjumlah 87.195.694.535 (delapan puluh tujuh
miliar seratus sembilan puluh lima juta enam ratus sembilan puluh empat ribu ----lima ratus tiga puluh lima) saham atau merupakan 88,0211422% (delapan puluh -delapan koma nol dua satu satu empat dua dua persen) dari jumlah keseluruhan --saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan ---hari Rapat yaitu sejumlah 99.062.216.600 sembilan puluh sembilan miliar enam -puluh dua juta dua ratus enam belas ribu enam ratus) saham dengan -----------------memperhatikan Daftar Pemegang Saham sampai dengan penutupan perdagangan saham tanggal 27-4-2022 (dua puluh tujuh April dua ribu dua puluh dua). Dengan
demikian persyaratan untuk kuorum Rapat ini telah dipenuhi dan telah sesuai -----dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan karena ternyata telah hadir --dalam Rapat Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan para pemegang saham seri B yang -mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh ----saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.”----------------------bahwa Rapat telah memenuhi kuorum, sehingga Rapat adalah sah dan dapat -----diselenggarakan serta dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat ----------

mengenai hal yang dibicarakan dalam Rapat, oleh karena semua persyaratan yang
ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perseroan untuk mengadakan Rapat telah ------terpenuhi. ------------------------------------------------------------------------------------------Kemudian Ketua Rapat membuka Rapat secara resmi pada pukul 13.42 WIB ----(tiga belas lewat empat puluh dua menit Waktu Indonesia bagian Barat). ------------Selanjutnya Ketua Rapat memberitahukan Rapat bahwa berhubung Agenda ------Pertama, Kedua dan Ketiga dari Rapat saling berkaitan satu sama lain, maka ------penjelasan dan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan untuk Ketiga ------------Agenda Rapat tersebut akan disampaikan sekaligus, meskipun pengambilan ------keputusan untuk ketiga Agenda Rapat tersebut akan dilakukan satu per satu secara
berurutan. -----------------------------------------------------------------------------------------I. Memasuki Agenda Pertama, Kedua dan Ketiga dari Rapat, yaitu: ------------1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas ---------Pengawasan Dewan Komisaris Tahun Buku 2021 (dua ribu dua puluh ----satu) dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31-12-2021 (tiga puluh satu Desember -dua ribu dua puluh satu). -------------------------------------------------------------2. Pengesahan Laporan Keuangan dan Pelaksanaan Program Tanggung ------Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada -31-12-2021 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh satu). -----------3. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2021 (dua ribu
dua puluh satu).--------------------------------------------------------------------------Sebelum Direksi menyampaikan Laporan Tahunan Pengelolaan Perseroan Tahun
Buku 2021 (dua ribu dua puluh satu), tuan ARYA MAHENDRA SINULINGGA tersebut dalam kedudukannya selaku Komisaris yang telah ditunjuk oleh Dewan -Komisaris Perseroan menyampaikan terlebih dahulu Laporan mengenai Tugas ---Pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris selama Tahun Buku
2021 (dua ribu dua puluh satu), yang pada pokoknya sebagai berikut: --------------"Pada tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu), Produk Domestik Bruto ------(PDB) Indonesia sempat mengalami pertumbuhan tertinggi di triwulan II -

sebesar 7,07% (tujuh koma nol tujuh persen), meskipun kembali -----------mengalami penurunan karena lonjakan pandemi akibat varian baru --------COVID-19 pada pertengahan tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu), -------sehingga Pemerintah memberlakukan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) untuk mengendalikan pandemi. Secara keseluruhan,
Indonesia berhasil mencatatkan pertumbuhan PDB pada tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu) sebesar 3,69% (tiga koma enam sembilan persen), ---lebih tinggi apabila dibandingkan negara-negara tetangga seperti -----------Singapura, Malaysia, dan Thailand. Tren pertumbuhan ekonomi yang -----positif di 2021 (dua ribu dua puluh satu) tersebut diharapkan dapat terus --berlanjut di 2022 (dua ribu dua puluh dua), sejalan dengan prediksi --------pertumbuhan ekonomi dari beberapa lembaga ekonomi dunia yang --------memperkirakan bahwa Indonesia akan mencatat pertumbuhan positif di --tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) yang diantaranya didukung tingkat --vaksinasi nasional yang semakin tinggi dan aktivitas masyarakat yang ----mulai kembali seperti semula. Lembaga International Monetary Fund -----(IMF) memproyeksikan PDB Indonesia pada tahun 2022 (dua ribu dua ---puluh dua) akan tumbuh sebesar 5,9% (lima koma sembilan persen). Di --sisi lain, pandemi COVID-19 yang masih berlangsung hingga tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu) telah mendorong pola komunikasi masyarakat --dengan semakin memanfaatkan solusi digital, baik untuk bekerja (work ---from home), belajar (learn from home) atau kegiatan lainnya seperti -------mendukung kegiatan bisnis atau hiburan. Industri telekomunikasi ----------diperkirakan akan terus berkembang dengan cepat seiring semakin ---------masifnya penggunaan smartphone dan tersedianya berbagai aplikasi dan -solusi digital untuk mendukung beragam kegiatan masyarakat. --------------Pemegang Saham yang kami hormati, Secara keseluruhan sepanjang tahun
2021 (dua ribu dua puluh satu), kami menilai bahwa Direksi telah ----------menjalankan tugas dan peran pengelolaan perusahaan dengan baik. Direksi
telah menyusun rencana kerja dan menjalankan strategi yang tepat untuk --

mencapai sasaran strategis sesuai dengan purpose, visi dan misi ------------Perusahaan. Selain itu, Direksi juga mampu menjaga kepemimpinan ------teknologi di industri, melakukan investasi yang efektif dan efisien, --------mengembangkan talenta dan kapabilitas digital sekaligus mampu ----------menyeimbangkan aspek nilai ekonomi dan sosial. Hasilnya, terlihat -------dengan tercapainya pertumbuhan yang cukup baik pada Pendapatan, ------Earning Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization (untuk ---selanjutnya disebut “EBITDA”), dan Laba Bersih Perseroan pada tahun --2021 (dua ribu dua puluh satu). Dari sisi operasional, Perseroan juga ------mencatatkan pertumbuhan kinerja yang baik. Hal ini diantaranya -----------ditunjukkan dengan pertumbuhan pelanggan fixed broadband IndiHome -dan pertumbuhan trafik data pada layanan seluler. Kinerja positif dari sisi keuangan dan operasional ini semakin memperkuat posisi Telkom sebagai
pemimpin pasar dalam industri telekomunikasi di Indonesia.-----------------Telkom selalu memastikan digital connectivity terbaik dan terluas untuk -masyarakat, dengan cara memperkuat kapabilitas infrastruktur, baik -------jaringan backbone dan akses berbasis serat optik maupun BTS --------------berteknologi terkini. Perseroan juga mengembangkan data center dan -----cloud, security dan data analytic dalam rangka mendukung penguatan ----digital platform. Selain itu, Telkom juga mengembangkan berbagai digital
services dalam rangka memberikan solusi digital dengan pengalaman -----terbaik bagi pelanggan. Kami menilai bahwa semua ini dilakukan untuk --meningkatkan daya saing serta menciptakan pertumbuhan yang kompetitif
dan berkelanjutan di masa mendatang.---------------------------------------------Pemegang Saham yang kami hormati, Dewan Komisaris secara teratur ---memberikan nasihat kepada Direksi yang dilakukan baik secara tertulis ---maupun verbal. Secara tertulis, pemberian nasihat Dewan Komisaris ------disampaikan dalam bentuk surat atau Keputusan Dewan Komisaris, -------sedangkan pemberian nasihat secara verbal disampaikan langsung dalam -forum Rapat Dewan Komisaris yang terdiri dari: Rapat Gabungan Dewan -

Komisaris dan Direksi, Rapat Komite dimana Dewan Komisaris -----------merupakan anggota dari Komite, dan Rapat Internal Dewan Komisaris ---yang mengundang Direksi.-----------------------------------------------------------Pemegang Saham yang kami hormati, Dewan Komisaris berpandangan ---bahwa prospek pertumbuhan usaha Telkom ke depan akan terjaga dengan
baik. Melalui pengembangan dan penguatan digital connectivity, digital --platform, dan digital services, Perusahaan akan memiliki sumber daya ----yang sangat baik dalam menangkap berbagai peluang sekaligus untuk -----bertumbuh secara berkelanjutan di masa mendatang. Perseroan diyakini --akan mampu mempertahankan posisi pasarnya, terlebih Telkom terus -----berinvestasi untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitasnya untuk ------memberikan pengalaman digital terbaik bagi seluruh pelanggannya. ------Peluang pertumbuhan ke depan diantaranya berasal dari layanan fixed ----broadband IndiHome, layanan mobile digital business, layanan enterprise
solutions, data center dan bisnis penyediaan menara telekomunikasi ------(tower). Telkom berada di posisi terdepan untuk menangkap berbagai -----peluang di masa mendatang, dengan didukung oleh jangkauan, kapasitas -dan kapabilitas infrastruktur yang lengkap, handal, dan terintegrasi. Selain
itu, Dewan Komisaris juga mendukung upaya Direksi untuk -----------------mengeksplorasi peluang-peluang lain dalam rangka meningkatkan value -Perusahaan, seperti melakukan aktivitas inorganik secara selektif dan -----prudent, meng-unlock aset-aset yang belum tervaluasi secara optimal dan mengembangkan perusahaan rintisan (start-up company) dengan harapan suatu saat dapat bernilai lebih besar atau menghasilkan nilai sinergi.-------Pemegang Saham yang kami hormati, Dewan Komisaris Telkom dibantu oleh tiga Komite dalam melaksanakan fungsi pengawasan di Perusahaan. Ketiga komite tersebut adalah Komite Audit, Komite Nominasi dan -------Remunerasi (“KNR”), serta Komite Evaluasi dan Monitoring Perencanaan
dan Risiko (“KEMPR”). Menurut pandangan kami, ketiga Komite tersebut
telah melaksanakan tugasnya dengan efektif sesuai dengan perannya. -

Setiap Komite membuat kajian, rekomendasi dan dukungan penuh kepada
Dewan Komisaris sehingga mekanisme pengawasan terhadap Direksi -----dapat berjalan dengan baik. Komite Audit membantu kami antara lain ----dalam hal mengawasi dan turut menelaah informasi keuangan yang akan -disampaikan ke publik, dan melakukan penelaahan terhadap pengaduan --yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan. Komite Nominasi dan Remunerasi telah memberikan berbagai rekomendasi -------penting terkait kebijakan, kriteria dan seleksi jabatan strategis di -----------lingkungan Perseroan dan anak usaha, serta remunerasi Direksi. Adapun -Komite Evaluasi dan Monitoring Perencanaan dan Risiko memberikan ---rekomendasi terkait aspek strategis dan manajemen risiko Perseroan serta melakukan evaluasi secara komprehensif atas usulan Direksi terkait -------Rencana Jangka Panjang, Dokumen Strategi Implementasi (Mid-Term ----Plan), Rencana Kegiatan Anggaran Perseroan dan memantau ---------------pelaksanaannya.------------------------------------------------------------------------Pemegang Saham yang kami hormati, Aspek tata kelola perusahaan -------merupakan salah satu fokus pengawasan Dewan Komisaris. Kami ---------berkomitmen untuk memastikan pelaksanaan tata kelola berstandar tinggi di TelkomGroup, sesuai dengan prinsip-prinsip Good Corporate -----------Governance (“GCG”) serta dengan menjunjung tinggi core values ---------AKHLAK. Sepanjang tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu), Dewan -------Komisaris secara aktif mengawasi serta memberikan saran atas berbagai -aspek pengelolaan perusahaan, termasuk dalam hal manajemen risiko. ----Salah satu praktik tata Kelola yang telah berjalan efektif selama ini adalah
implementasi sistem Whistleblowing System (“WBS”), dan Dewan --------Komisaris terus mendorong penyempurnaannya dari waktu ke waktu. -----Dengan adanya mekanisme ini, Perusahaan dapat mengidentifikasi dan ---meminimalisir potensi terjadinya fraud serta penyimpangan kebijakan atau
pelanggaran internal. Para Pemegang Saham, kuasa Pemegang Saham, ---para undangan, serta hadirin sekalian yang berbahagia, Sebagai penutup, -

Kami atas nama Dewan Komisaris mengucapkan terima kasih kepada ----seluruh Direksi, jajaran manajemen, serta karyawan yang telah -------------berkontribusi dengan sepenuh hati dalam mengelola kegiatan usaha -------TelkomGroup. Selain itu, kami juga mengapresiasi seluruh pemangku ----kepentingan yang telah memberikan dukungan penuh kepada Telkom -----dalam upaya mewujudkan purpose, visi, dan misi Perusahaan. Dengan ----adanya kolaborasi yang baik antar pemangku kepentingan, kami yakin ----Telkom dapat terus bertumbuh secara berkelanjutan serta berperan penting
mendukung kemajuan bangsa di masa mendatang”.-----------------------------Selanjutnya Ketua Rapat mempersilakan kepada Direksi Perseroan yang dalam -hal ini diwakili oleh tuan RIRIEK ADRIANSYAH, selaku Direktur Utama -------Perseroan, untuk menyampaikan penjelasannya atas Agenda Pertama dari Rapat -yang akan dilanjutkan oleh Direktur Human Capital Management dan Direktur --Keuangan dan Manajemen Risiko untuk penyampaian materi Agenda Kedua dan Ketiga dari Rapat. -------------------------------------------------------------------------------Selanjutnya tuan RIRIEK ADRIANSYAH bertindak dalam kedudukannya ------tersebut menyampaikan kepada Rapat berkenaan dengan Agenda Pertama dari ---Rapat yang pada pokoknya sebagai berikut: ----------------------------------------------“Secara umum, pandemi COVID-19 masih menjadi tantangan utama ------pelaku usaha di Indonesia. Kemunculan varian baru di pertengahan tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu) telah menimbulkan gelombang kedua ------pandemi yang memberikan tekanan besar pada perekonomian nasional. --Namun, langkah cepat dan tepat Pemerintah diantaranya dengan -----------menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (“PPKM”) cukup efektif dalam mengendalikan pandemi sekaligus secara bertahap ---memulihkan perekonomian. Badan Pusat Statistik mencatat perekonomian
Indonesia pada tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu) tumbuh sebesar ------3,69% (tiga koma enam sembilan persen). Dilihat dari sisi indikator utama
makro, nilai tukar mata uang Rupiah terhadap USD sepanjang tahun 2021
(dua ribu dua puluh satu) cenderung melemah, namun masih dalam batas -

yang terkendali. Tingkat inflasi pada tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu)
yang rendah juga memberikan ruang bagi Bank Indonesia untuk ------------menurunkan tingkat suku bunga acuannya. --------------------------------------Pemegang Saham yang kami hormati, Selanjutnya kami akan memaparkan
capaian kinerja perseroan. Pada tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu) -----Telkom mencatat pendapatan sebesar Rp143,21 triliun (seratus empat -----puluh tiga koma dua satu triliun Rupiah) atau tumbuh sebesar 4,9% (empat
koma sembilan persen) dibandingkan tahun sebelumnya. Dari sisi ---------profitabilitas, Telkom membukukan EBITDA sebesar Rp175,72 triliun ---(seratus tujuh puluh lima koma tujuh dua triliun Rupiah) atau tumbuh -----sebesar 5,1% (lima koma satu persen) dan laba bersih sebesar Rp24,76 ---triliun (dua puluh empat koma tujuh enam triliun Rupiah) atau tumbuh ---sebesar 19,0% (sembilan belas koma nol persen) jika dibandingkan dengan
periode 2020 (dua ribu dua puluh). Pada segmen Mobile, Telkomsel -------mampu mempertahankan posisi sebagai operator seluler terdepan di -------Indonesia yang melayani 176,0 (seratus tujuh puluh enam koma nol) juta pelanggan, dimana 120,5 (seratus dulu puluh koma lima) juta di antaranya
merupakan pengguna mobile data. Secara keseluruhan, pendapatan --------Telkomsel pada tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu) tercatat sebesar -----Rp84,27 triliun (delapan puluh empat koma dua tujuh triliun Rupiah) atau
mengalami peningkatan sebesar 0,7%. (nol koma tujuh persen) Kontribusi
pendapatan dari Digital Business telah meningkat menjadi 77,9% (tujuh --puluh tujuh koma sembilan persen) dari total pendapatan Telkomsel, ------dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 71,6% (tujuh puluh satu koma ---enam persen). Pada segmen Consumer, IndiHome juga tetap memimpin --pasar fixed broadband di tanah air dengan jumlah pelanggan IndiHome ---mencapai 8,6 (delapan koma enam) juta pelanggan dan menguasai lebih --dari 80% (delapan puluh persen) pangsa pasar. Sejalan dengan hal ---------tersebut, pendapatan segmen Consumer meningkat cukup tinggi sebesar --19,0% (sembilan belas koma nol persen) menjadi Rp24,93 triliun (dua -----

puluh empat koma sembilan tiga triliun Rupiah), sehingga berkontribusi --signifikan dalam meningkatkan pendapatan konsolidasi. Kinerja segmen -Enterprise di 2021 triliun cukup baik ditengah tekanan akibat pandemi ----COVID-19. Pendapatan yang berasal dari segmen ini mencapai Rp19,14 -triliun (sembilan belas koma satu empat triliun Rupiah), atau tumbuh -----sebesar 8,0% (delapan koma nol persen) jika dibandingkan periode --------sebelumnya. Sementara itu, segmen Wholesale and International Business
(“WIB”) mencatatkan pendapatan sebesar Rp14,25 triliun (empat belas ---koma dua lima triliun Rupiah) atau mengalami pertumbuhan sebesar 5,6%
(lima koma enam persen). Sementara itu, pada segmen lain-lain Telkom --mencatatkan penurunan sebesar 6,4% (enam koma empat persen). Pada --bulan November 2021 (dua ribu dua puluh satu), salah satu anak usaha ---kami yaitu PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk berhasil melakukan --------penawaran umum saham perdana (“IPO”) dan berhasil menghimpun dana
sebesar Rp18,8 triliun (delapan belas koma delapan triliun Rupiah). Hal ini
merupakan bagian dari strategi kami untuk menciptakan nilai bagi ---------Pemegang Saham Telkom, dimana aset tower yang memiliki valuasi tinggi
dapat di unlock, sehingga berdampak pada valuasi yang lebih baik bagi ---perusahaan. Pada Tahun Buku 2021 (dua ribu dua puluh satu), Laporan --Keuangan Telkom telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono,
Sungkoro & Surja (firma anggota Ernst & Young Global Limited) dengan
opini Laporan Keuangan Konsolidasian menyajikan secara wajar, dalam -semua hal yang material.-------------------------------------------------------------Pemegang Saham yang kami hormati, Kami berkeyakinan bahwa ----------PROSPEK USAHA PERUSAHAAN tetap baik. Telkom senantiasa terus menciptakan peluang pertumbuhan melalui tiga pilar bisnis, yaitu Digital Connectivity, Digital Platform, dan Digital Services. Melalui anak usaha -kami, Telkomsel, teknologi 5G sudah mulai kami implementasikan secara
bertahap sejak pertengahan tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu). Ke ------depan, seiring dengan semakin berkembangnya ekosistem dan berbagai ---

use cases, kami berkeyakinan bahwa teknologi 5G akan memberikan -----peluang pertumbuhan baru. Pada segmen Consumer, kami berkeyakinan -bahwa ruang pertumbuhan masih terbuka lebar dimana penetrasi layanan fixed broadband di Indonesia relatif masih rendah di bawah 20% (dua ----puluh persen) dari rumah tangga. Kami melihat semakin maraknya --------kegiatan sehari-hari masyarakat dilakukan di rumah dengan dukungan ----internet berkualitas tinggi, mulai dari bekerja, belajar, berbelanja, hiburan,
bahkan berwirausaha. Telkom melalui IndiHome, akan terus melanjutkan momentum untuk menciptakan lingkungan digital, membangun ------------masyarakat digital, dan mengakselerasi ekonomi digital. Segmen ----------Enterprise memiliki prospek usaha yang cukup baik seiring bangkitnya ---kembali dunia usaha setelah pandemi mulai melandai dan terlebih di masa
pasca pandemi. Dengan beragam enterprise solutions dan didukung -------infrastruktur digital yang lengkap, Telkom memiliki posisi yang kuat -----untuk menangkap berbagai peluang bisnis dan tumbuh bersama-sama -----korporasi maupun usaha menengah kecil di Indonesia. ------------------------Sementara itu, pada segmen Wholesale & International Business, Telkom
fokus untuk meningkatkan business tower, data center, dan infrastructure managed service untuk memperkuat posisi sebagai partner penyedia -------konten domestik dan global dalam mendukung ekosistem digital. Selain --itu, melalui MDI, Telkom juga melakukan inisiatif digital dengan ----------berinvestasi pada berbagai start-ups di sektor-sektor yang sejalan dengan -strategi perusahaan, dan memiliki potensi sinergi dan valuasi yang baik di
masa mendatang. Kami berharap akan ada start-ups yang dapat -------------memberikan kontribusi yang signifikan bagi Perseroan baik melalui -------sinergi bisnis maupun melalui peningkatan valuasi di masa mendatang. ---Kami juga sedang dalam proses meningkatkan kapasitas sekaligus ---------mengkonsolidasikan aset data center, yang selanjutnya kami berharap -----untuk dapat meng-unlock bisnis data center tersebut. Strategi ini -----------diharapkan meningkatkan value perusahaan sebagaimana yang telah kami

lakukan pada bisnis tower. Telkom juga berpandangan bahwa konvergensi
bisnis fixed dan mobile (fixed mobile convergence) adalah suatu ------------keniscayaan, dan kami juga telah memiliki roadmap untuk dapat -----------mewujudkan hal tersebut dengan tujuan agar dapat memberikan ------------experience kepada pelanggan yang lebih baik, alokasi belanja modal ------(“CAPEX”) yang lebih efisien, dan terciptanya integrasi data yang lebih -baik. Telkom selalu terbuka untuk menjalin partnership dengan pihak------pihak lain, dalam rangka mempercepat peningkatan kapabilitas digital atau
dalam rangka mendapatkan investor yang memiliki visi untuk bersama----sama menangkap peluang pertumbuhan dan menciptakan nilai yang lebih tinggi.-------------------------------------------------------------------------------------Pemegang Saham yang kami hormati, Pada tanggal 28-5-2021 (dua puluh
delapan Mei dua ribu dua puluh satu), Telkom menyelenggarakan Rapat -Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) dengan salah satu hasil ---keputusan yaitu menetapkan perubahan susunan anggota Direksi -----------Perusahaan. Sehingga, susunan Direksi sejak penutupan RUPS pada ------tanggal 28-5-2021 (dua puluh delapan Mei dua ribu dua puluh satu) adalah
sebagai berikut:--------------------------------------------------------------------------Ririek Adriansyah

: Direktur Utama---------------------------------

-Budi Setyawan Wijaya : Direktur Strategic Portofolio-----------------Edi Witjara

: Direktur Enterprise & Business Service---

-Heri Supriadi

: Direktur Keuangan & Manajemen Risiko-

-Herlan Wijanarko

: Direktur Network & IT Solution------------

-Bogi Witjaksono

: Direktur Wholesale & International ------Service-------------------------------------------

-Muhamad Fajrin Rasyid : Direktur Digital Business---------------------Afriwandi

: Direktur Human Capital Management-----

-FM Venusiana R

: Direktur Consumer Service------------------

Atas peran dan kontribusi anggota Direksi yang telah berakhir masa -------jabatannya, kami menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya. Kami --

berharap nilai-nilai positif yang telah dibangun selama ini dapat terus -----dipelihara dan dikembangkan untuk kemajuan Perusahaan. ------------------Untuk menutup Laporan ini, Kami atas nama Direksi PT Telkom ----------Indonesia (Persero) Tbk, menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasi --yang tinggi kepada para Pemegang Saham, Dewan Komisaris, pelanggan setia, mitra bisnis, media, masyarakat luas, dan pemangku kepentingan ---lainnya atas dukungan yang diberikan kepada Telkom sepanjang tahun ---2021 (dua ribu dua puluh satu). Kami juga mengucapkan terima kasih atas
dedikasi dan kontribusi kepada jajaran manajemen dan seluruh karyawan TelkomGroup dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab serta -------dukungannya dalam mewujudkan purpose, visi, misi, dan program kerja -Perusahaan sepanjang tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu). Semoga ke --depan, Telkom dapat terus tumbuh secara berkelanjutan bagi terciptanya -nilai perusahaan yang lebih tinggi lagi.”--------------------------------------------Selanjutnya Direktur Utama mempersilakan kepada tuan AFRIWANDI (dalam -Kartu Tanda Penduduk tertulis AFRIWANDI, Insinyur, Sarjana Teknik, Magister
Manajemen), selaku Direktur Human Capital Management Perseroan yang --------menyampaikan penjelasan Agenda Kedua dari Rapat yang pada pokoknya sebagai
berikut:--------------------------------------------------------------------------------------------“Sebagai Badan Usaha Milik Negara sekaligus perusahaan telekomunikasi
terbesar di Indonesia yang tidak terpisahkan dari masyarakat, Telkom -----berkomitmen untuk selalu berkontribusi dan memberikan dukungan dalam
bentuk tanggung jawab sosial dan lingkungan melalui Program Tanggung
Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara (“TJSL ---------BUMN”). Komitmen Telkom dalam pelaksanaan TJSL BUMN mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor -----PER-05/MBU/04/2021 tanggal 20-4-2021 (dua puluh April dua ribu dua -puluh satu) tentang Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan -----Badan Usaha Milik Negara. Selain itu, pedoman dalam pelaksanaan -------Program TJSL BUMN mengacu pada surat Aspirasi Pemegang -

Saham/Pemilik Modal No. S-949/MB/10/2020 tanggal 23-10-2020 (dua --puluh tiga Oktober dua ribu dua puluh) tentang Aspirasi Pemegang --------Saham/Pemilik Modal untuk Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran --Perusahaan Tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu). Untuk menjalankan ---kewajiban ini Telkom telah merumuskan peraturan dan kebijakan sebagai pedoman operasional dalam pelaksanaan Program TJSL, yaitu Peraturan -Direksi Nomor PD.703.00/r.00/HK200/CDC-A1000000/2021, tentang ---Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.-----------------------------Bagi Telkom, Program TJSL BUMN menjadi salah satu upaya untuk -----berkontribusi dalam peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup ---------masyarakat secara berkelanjutan. Melalui Program TJSL BUMN, Telkom
menjalankan langkah strategis dalam bidang sosial, ekonomi, lingkungan,
serta hukum dan tata kelola guna mendukung Tujuan Pembangunan -------Berkelanjutan (“TPB”). Kami berharap, upaya yang dilakukan terkait -----program-program TJSL BUMN dapat memberikan kontribusi yang positif
kepada masyarakat, termasuk dalam rangka meningkatkan kesejahteraan -dan perekonomian khususnya di masa pandemi ini. Dalam menjalankan --Program TJSL BUMN, Telkom mendorong dan memastikan peran aktif --pemangku kepentingan dalam merencanakan dan merumuskan tanggung -jawab sosial bidang pelibatan dan pengembangan masyarakat. Telkom ----terus berupaya untuk menciptakan manfaat bersama (creating shared -----value) bagi pemangku kepentingan. Pada tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu), jumlah dana yang direalisasikan untuk kegiatan pelibatan dan -------pengembangan masyarakat adalah sebesar Rp348,04 miliar (tiga ratus ----empat puluh delapan koma nol empat miliar Rupiah), naik 0,5% (nol koma
lima persen) dari tahun 2020 (dua ribu dua puluh). Khusus Program -------Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (“UMK”), Telkom telah --------menyalurkan dana sebesar Rp223,28 miliar (dua ratus dua puluh tiga koma
dua delapan miliar Rupiah) untuk 5.370 (lima ribu tiga ratus tujuh puluh) UMK. Sedangkan untuk Bantuan dan/ atau Kegiatan Lainnya, Telkom -----

telah menyalurkan dana sebesar Rp124,76 miliar (seratus dua puluh empat
koma tujuh enam miliar Rupiah).---------------------------------------------------Berdasarkan hasil audit atas Laporan Keuangan dan Pelaksanaan Program
Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (“UMK”) oleh auditor -----------independen yang ditunjuk, Telkom berhasil meraih opini wajar, dalam ----semua hal yang material. -------------------------------------------------------------Pemegang Saham yang kami hormati, Menutup laporan ini, kami ----------mengucapkan terima kasih atas dukungan semua pihak sehingga Telkom -dapat melaksanakan seluruh tugas dan tanggung jawab dalam mengelola -Program TJSL BUMN sepanjang tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu). -Semoga ke depan, Telkom dapat terus tumbuh secara berkelanjutan dan --menciptakan nilai perusahaan yang lebih tinggi lagi.” --------------------------Selanjutnya forum dikembalikan kepada Direktur Utama dan kemudian Direktur
Utama mempersilahkan kepada tuan HERI SUPRIADI selaku Direktur Keuangan
dan Manajemen Risiko Perseroan yang menyampaikan penjelasan Agenda Ketiga
dari Rapat yang pada pokoknya sebagai berikut:------------------------------------------“Dengan performansi Telkom pada tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu) --yang sangat baik di tengah pandemi COVID-19 yang cukup menantang --serta tersedianya kecukupan likuiditas perusahaan, maka Direksi -----------mengusulkan penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku ---2021 yang seluruhnya berjumlah Rp24.759.868.402.874 (dua puluh empat
triliun tujuh ratus lima puluh sembilan miliar delapan ratus enam puluh ---delapan juta empat ratus dua ribu delapan ratus tujuh puluh empat ---------Rupiah), diperuntukkan sebagai berikut: -----------------------------------------1. Dividen tunai sebesar 60% (enam puluh persen) dari laba bersih atau --sejumlah Rp14.855.921.041.724,40 (empat belas triliun delapan ratus -lima puluh lima miliar sembilan ratus dua puluh satu juta empat puluh
satu ribu tujuh ratus dua puluh empat koma empat nol Rupiah) atau ---sebesar Rp149,9656 (seratus empat puluh sembilan koma sembilan ----enam lima enam Rupiah) per saham, berdasarkan jumlah saham yang --

telah dikeluarkan per tanggal Rapat, yaitu sebanyak 99.062.216.600 ---(sembilan puluh sembilan miliar enam puluh dua juta dua ratus enam --belas ribu enam ratus) saham;----------------------------------------------------2. Dibukukan sebagai Laba Ditahan sebesar 40% (empat puluh persen) --dari laba bersih atau sejumlah Rp9.903.947.361.149,60 (sembilan ------triliun sembilan ratus tiga miliar sembilan ratus empat puluh tujuh juta
tiga ratus enam puluh satu ribu seratus empat puluh sembilan koma --enam nol Rupiah) yang akan digunakan untuk membiayai ----------------pengembangan usaha Perseroan antara lain untuk kontinuitas ------------pengembangan konektivitas digital, platform digital dan digital ---------services. Sejalan dengan hal tersebut saat ini perusahaan dalam tahap --investasi untuk pengembangan bisnis berkelanjutan melalui program --strategis yang kami sebut sebagai Five Bold Moves yang terdiri dari: --Mitratel IPO, Fixed-Mobile Convergence Initiative, Unlocking Data ---Centre Business, Strengthen B2B IT Service, dan Accelerating DigiCo
Business. Five Bold Moves ini memerlukan investasi yang kami yakini
akan memberikan value atau return yang lebih baik kepada Pemegang Saham.--------------------------------------------------------------------------------Pemegang Saham yang berbahagia, Selanjutnya, pembagian dividen tahun
buku 2021 (dua ribu dua puluh satu) dilaksanakan dengan ketentuan ------sebagai berikut:-------------------------------------------------------------------------1. Yang berhak menerima Dividen adalah para Pemegang Saham yang --namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada ------penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia pada
tanggal 9-6-2022 (sembilan Juni dua ribu dua puluh dua);----------------2. Dividen akan dibayarkan secara sekaligus selambat-lambatnya pada --tanggal 1-7-2022 (satu Juli dua ribu dua puluh dua).-----------------------Sehubungan dengan hal tersebut, agar Direksi diberikan wewenang dan --kuasa dengan hak substitusi untuk mengatur lebih lanjut tata cara ----------pembagian dividen tersebut dan mengumumkannya dengan ------------------

memperhatikan peraturan yang berlaku pada bursa efek di tempat saham -Perseroan dicatatkan. -----------------------------------------------------------------Demikianlah penjelasan kami mengenai Agenda ketiga dan selanjutnya --waktu kami kembalikan kepada Bapak Direktur Utama.”----------------------Selanjutnya Direktur Utama mengembalikan Forum kepada Ketua Rapat dan ----setelah mendengarkan penjelasan Dewan Komisaris dan Direksi berkenaan -------dengan Agenda Pertama, Kedua dan Ketiga dari Rapat tersebut, maka Ketua -----Rapat mengajukan usul keputusan sebagai berikut: --------------------------------------Agenda Pertama dari Rapat:--------------------------------------------------------Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2021 (dua ribu -dua puluh satu) termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan ----------Komisaris serta mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian ------Perseroan untuk Tahun Buku 2021 (dua ribu dua puluh satu) yang ----telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Purwantono, ----------Sungkoro & Surja (a member Firm of Ernst & Young Global Limited)
sesuai laporannya Nomor: 00614/2.1032/AU.1/06/0702-1/1/IV/2022 -tanggal 18-4-2022 (delapan belas April dua ribu dua puluh dua) -------dengan pendapat “wajar, dalam semua hal yang material”, serta --------memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris --Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah -------dijalankan dalam Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2021
(tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh satu) sepanjang tindakan
tersebut bukan merupakan tindak pidana dan telah tercermin dalam ---Laporan tersebut di atas.---------------------------------------------------------Agenda Kedua dari Rapat: ----------------------------------------------------------Mengesahkan Laporan Keuangan dan Pelaksanaan Program Tanggung
Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Tahun Buku 2021 (dua ribu -dua puluh satu) yang mencakup Laporan Keuangan Program -----------Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil yang diaudit oleh Kantor -

Akuntan Publik (KAP) Purwantono, Sungkoro & Surja (a member ----Firm of Ernst & Young Global Limited) sesuai laporannya Nomor: ---00046/2.1032/AU.2/11/0687-5/1/II/2022 tanggal 4-2-2022 (empat ----Februari dua ribu dua puluh dua), serta memberikan pelunasan dan ---pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de --------charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan
pengurusan dan pengawasan Program Tanggung Jawab Sosial dan ----Lingkungan yang berakhir pada tanggal 31-12-2021 (tiga puluh satu --Desember dua ribu dua puluh satu) sepanjang tindakan tersebut bukan
merupakan tindak pidana dan telah tercermin dalam Laporan tersebut di atas.-------------------------------------------------------------------------------Agenda Ketiga dari Rapat:----------------------------------------------------------1.

Menetapkan penggunaan laba bersih Perseroan Tahun Buku 2021 (dua ribu dua puluh satu) yang seluruhnya berjumlah ----------------Rp24.759.868.402.874,00 (dua puluh empat triliun tujuh ratus lima
puluh sembilan miliar delapan ratus enam puluh delapan juta empat
ratus dua ribu delapan ratus tujuh puluh empat Rupiah) -------------diperuntukkan sebagai berikut:---------------------------------------------a.

Dividen Tunai sebesar 60% (enam puluh persen) dari laba ---bersih atau sejumlah Rp14.855.921.041.724,40 (empat belas triliun delapan ratus lima puluh lima miliar sembilan ratus --dua puluh satu juta empat puluh satu ribu tujuh ratus dua ---puluh empat koma empat nol Rupiah) atau Rp149,9656 ------(seratus empat puluh sembilan koma sembilan enam lima ---enam Rupiah) per saham, berdasarkan jumlah saham yang --telah dikeluarkan per tanggal Rapat, yaitu sebanyak -----------99.062.216.600 (sembilan puluh sembilan miliar enam puluh
dua juta dua ratus enam belas ribu enam ratus) saham.---------

b.

Dibukukan sebagai Laba Ditahan sebesar 40% (empat puluh persen) dari laba bersih atau sejumlah -----------------------------

Rp9.903.947.361.149,60 (sembilan triliun sembilan ratus ---tiga miliar sembilan ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus --enam puluh satu ribu seratus empat puluh sembilan koma --enam nol Rupiah) yang akan digunakan untuk membiayai ---pengembangan usaha Perseroan.-----------------------------------2.

Pembagian Dividen Tunai Tahun Buku 2021 (dua ribu dua puluh -satu) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: ----------------a.

yang berhak menerima Dividen adalah para Pemegang -------Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang -------Saham Perseroan pada penutupan perdagangan saham --------Perseroan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 9-6-2022 ---(sembilan Juni dua ribu dua puluh dua).---------------------------

b.

Dividen Tunai akan dibayarkan secara sekaligus selambat----lambatnya pada tanggal 1-7-2022 (satu Juni dua ribu dua ----puluh dua).---------------------------------------------------------------

3.

Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi dengan hak -----substitusi untuk mengatur lebih lanjut tata cara pembagian dividen
tersebut dan mengumumkannya dengan memperhatikan peraturan yang berlaku pada bursa efek di tempat saham Perseroan ------------dicatatkan. Selanjutnya Ketua Rapat memberikan kesempatan -----kepada para Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan, -----tanggapan atau usul sehubungan dengan Agenda Pertama, Kedua -dan Ketiga dari Rapat secara berurutan, namun demikian para -----Pemegang Saham dapat menyampaikan pertanyaan secara ---------sekaligus. -----------------------------------------------------------------------

-Selanjutnya Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada para Pemegang Saham
untuk mengajukan pertanyaan, tanggapan atau usul sehubungan dengan Agenda -Pertama, Kedua dan Ketiga dari Rapat secara berurutan, namun demikian para ---Pemegang Saham menyampaikan pertanyaan secara sekaligus.------------------------Dalam Agenda Pertama terdapat 1 (satu) pertanyaan dan tanggapan dari -----------

Pemegang Saham Seri A Dwiwarna; Agenda Kedua tidak terdapat pertanyaan ---atau tanggapan; Agenda Ketiga terdapat 4 (empat) pertanyaan dari 2 (dua) --------penanya dan telah ditanggapi langsung sejumlah 5 (lima) pertanyaan yang --------relevan. --------------------------------------------------------------------------------------------Tanggapan pemegang saham Seri A Dwiwarna dimaksud dalam bentuk surat dari
Wakil Menteri BUMN II perihal Tanggapan atas Laporan Capaian Kinerja -------PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk Tahun Buku 2021 (dua ribu dua puluh satu) melalui kuasanya tuan YOHANES BABTISTA PRIYATMO HADI tersebut, ----yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:----------------------------------------------“Dalam rangka peningkatan kinerja dan efektivitas pembinaan PT Telkom -Indonesia (Persero) Tbk./Perseroan”, bersama ini kami sampaikan hal-hal -sebagai berikut:---------------------------------------------------------------------------1. Kami selaku pemegang saham mayoritas sekaligus pengendali Perseroan
mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada segenap jajaran Dewan
Komisaris, Direksi, dan Insan Telkom atas capaian kinerja Perseroan ---pada Tahun Buku 2021 (dua ribu dua puluh satu), khususnya pada hal---hal sebagai berikut:------------------------------------------------------------------a. Pencapaian Perseroan dalam melakukan penawaran umum saham ---perdana Anak Perusahaan yaitu PT Dayamitra Telekomunikasi ------Tbk./”Mitratel” dengan perolehan net proceed sebesar Rp18,463 ----triliun (delapan belas koma empat enam tiga triliun Rupiah). ---------b. Peningkatan capaian kinerja dan komitmen Telkom dalam ------------mengembangkan bisnis infrastruktur telekomunikasi dan digital yang
tercermin pada:------------------------------------------------------------------1) Pendapatan tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu) terealisasi -------sebesar Rp143,210 triliun (seratus empat puluh tiga koma dua --satu nol triliun Rupiah) atau naik 4,94% (empat koma sembilan -empat persen) dari realisasi tahun 2020 (dua ribu dua puluh), ---sebesar Rp136,462 triliun (seratus tiga puluh enam koma empat enam dua triliun Rupiah). Hal ini sejalan dengan penambahan ----

jumlah pelanggan IndiHome yang mengakibatkan peningkatan -pendapatan pada segmen consumer, serta peningkatan ------------pendapatan di segmen lainnya.------------------------------------------2) EBITDA pada tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu), terealisasi -sebesar Rp75,723 triliun (tujuh puluh lima koma tujuh dua tiga -triliun Rupiah) atau naik 5,05% (lima koma nol lima persen) dari
realisasi tahun 2020 (dua ribu dua puluh), sebesar Rp72,080 ----triliun (tujuh puluh dua koma nol delapan nol triliun Rupiah).----3) Laba tahun berjalan yang diatribusikan kepada pemilik entitas ----induk pada tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu) terealisasi ------sebesar Rp24,760 triliun (dua puluh empat koma tujuh enam nol
triliun Rupiah) atau naik 19,02% (sembilan belas koma nol dua -persen) dari realisasi tahun 2020 (dua ribu dua puluh), sebesar -Rp20,804 triliun (dua puluh koma delapan nol empat triliun -----Rupiah).----------------------------------------------------------------------4) Total aset akhir tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu), terealisasi
sebesar Rp277,184 triliun (dua ratus tujuh puluh tujuh koma satu
delapan empat triliun Rupiah) atau naik 12,25% (dua belas koma
dua lima persen) dari realisasi tahun 2020 (dua ribu dua puluh) -sebesar Rp246,943 triliun (dua ratus empat puluh enam koma ---sembilan empat tiga triliun Rupiah). Sedangkan, total liabilitas --akhir tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu) terealisasi sebesar ---Rp131,785 triliun (seratus tiga puluh satu koma tujuh delapan ---lima triliun Rupiah) atau naik 4,55% (empat koma lima lima ----persen) dari realisasi tahun 2020 (dua ribu dua puluh) sebesar ---Rp126,054 triliun (seratus dua puluh enam koma nol lima empat
triliun Rupiah), serta total ekuitas akhir tahun 2021 (dua ribu dua
puluh satu) terealisasi sebesar Rp145,399 triliun (seratus empat -puluh lima koma tiga sembilan sembilan triliun Rupiah) atau naik
20,27% (dua puluh koma dua tujuh persen) dari realisasi tahun ---

2020 (dua ribu dua puluh) sebesar Rp120,889 triliun (seratus dua
puluh koma delapan delapan sembilan triliun Rupiah).-------------5) Arus kas operasi akhir tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu), ------terealisasi positif sebesar Rp68,353 triliun (enam delapan koma tiga lima tiga triliun Rupiah) lebih baik dari realisasi tahun 2020 (dua ribu dua puluh) sebesar Rp65,317 triliun (enam puluh lima koma tiga satu tujuh triliun Rupiah). Capaian kinerja tersebut ---hendaknya terus dijaga pada periode berikutnya dimana tingkat -persaingan akan semakin ketat sehingga Perseroan dapat ---------mengoptimalkan kontribusi kepada para pemegang saham.-------2. Hal-hal yang perlu mendapatkan perhatian Dewan Komisaris dan --------Direksi Telkom untuk perbaikan kinerja di masa mendatang adalah -----sebagai berikut:----------------------------------------------------------------------a. Melaksanakan secara konsisten upaya penguatan kebijakan keuangan dan tata kelola perusahaan (financial policy and governance) yang --baik melalui:----------------------------------------------------------------------1) Penguatan implementasi prosedur pengambilan keputusan baik -dalam rencana investasi Perseroan yang meliputi -------------------penyertaan/pengurangan modal kepada perusahaan anak atau ----entitas afiliasi, maupun belanja modal (capital expenditure).-----2) Peningkatan rasio profitabilitas dan efisiensi biaya secara --------konsisten dan disiplin di setiap lini kegiatan untuk menciptakan sadar biaya dengan orientasi pada mempertahankan ----------------competitiveness dan kesinambungan pertumbuhan kinerja --------Perseroan.--------------------------------------------------------------------3) Penguatan implementasi kebijakan pengelolaan risiko di semua --lini yang terintegrasi baik induk maupun anak perusahaan dan --memperhatikan kewenangan pengambilan keputusan sesuai -----dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ---------peraturan internal Perseroan.----------------------------------------------

b. Mengupayakan percepatan program restrukturisasi dalam rangka ----menata kembali anak-anak perusahaan, melalui refocusing bisnis dan
kompetensi inti anak perusahaan agar dapat unlock value jangka -----panjang dan menjaga pertumbuhan Perseroan ke depan.----------------c. Memperhatikan kontribusi pendapatan saat ini masih didominasi oleh
bisnis digital connectivity (fixed and mobile connectivity), maka perlu
dilakukan langkah-langkah strategis lainnya yaitu implementasi -----strategi 5 (lima) Bold Moves untuk mendorong kontribusi pendapatan
lain seperti bisnis data center dan B2B IT Services termasuk cloud --serta implementasi fixed mobile convergence dengan tetap ------------memperhatikan value terbaik bagi Telkom Group dan para pemegang
saham.-----------------------------------------------------------------------------d. Mengoptimalkan sinergi BUMN (Badan Usaha Milik Negara) dalam
rangka mengembangkan ekosistem bisnis yang saling terintegrasi dan
memberikan nilai tambah bagi Perseroan, dengan tetap ----------------memperhatikan aspek tata kelola perusahaan yang baik dan -----------kepatuhan terhadap kaidah persaingan usaha yang sehat.---------------e. Meningkatkan komposisi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)
pada setiap pelaksanaan pekerjaan/proyek dan menerapkan program keberpihakan pada Usaha Kecil Menengah (UKM) lokal untuk ------meningkatkan produksi barang/jasa substitusi impor dengan tetap ---menjaga kualitas layanan.------------------------------------------------------f. Menindaklanjuti dan menyelesaikan secara tuntas hasil temuan, -----catatan dan saran/rekomendasi dari auditor internal dan auditor ------eksternal, dengan mengoptimalkan fungsi dan tugas SPI dalam ------melakukan evaluasi terhadap kecukupan dan efektivitas manajemen risiko, pengendalian intern dan tata kelola perusahaan.”-----------------Pada kesempatan selanjutnya, tuan SYAUQI AIDIL selaku pemegang 100 -------(seratus) saham dalam Perseroan menyampaikan pertanyaan terkait Agenda ------Pertama dari Rapat, yang pada pokoknya sebagai berikut: ------------------------------

"Apakah rencana Telkom Indonesia ke depan terhadap perubahan era -----tegnologi komunikasi yang semakin masif?" -------------------------------------Atas pertanyaan tersebut, setelah dipersilakan Ketua Rapat, tuan RIRIEK --------ADRIANSYAH tersebut selaku Direktur Utama Perseroan menyampaikan --------tanggapan yang pada pokoknya sebagai berikut: -----------------------------------------"Telkom akan masuk dan invest untuk memperkuat kapabilitas digital ----yang sejalan dengan visi dan misi sebagai digital telco, Telkom akan terus
memperkuat konektifiti meningkatkan kapabilitas digital platform dan ----membangun digital services secara smart melalui sinergi ekosistem. ------Telkom juga akan terus meningkatkan model partnership dengan global --partner untuk memperkuat dan meningkatkan bisnis" ---------------------------Pada kesempatan selanjutnya, tuan SYAUQI AIDIL tersebut menyampaikan ----3 (tiga) pertanyaan terkait Agenda Ketiga dari Rapat, yang pada pokoknya sebagai
berikut:--------------------------------------------------------------------------------------------“1. Izin usul bisakah dividennya menjadi 80% (delapan puluh persen)? –
2. saya tidak setuju dengan dividen 0% dimana di tahun 2021 dividen --Telkom setara dengan 80% dari laba bersih, alangkah bakknya ---------disamakan seperti tahun lalu. Terima kasih” ---------------------------------Atas pertanyaan tersebut, setelah dipersilakan Ketua Rapat, tuan HERI ------------SUPRIADI tersebut selaku Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Perseroan menyampaikan tanggapan yang pada pokoknya sebagai berikut: ---------------------"Kami bisa sampaikan sebagaimana telah kami jelaskan dalam paparan ---tentang pembagian dividen, yang kami usulkan dividen 60% (enam puluh persen) kami nilai cukup baik dan setara dengan rata-rata di industri, -----berikutnya sisanya akan kami lakukan penempatan pada investasi untuk --kontinuitas, menempatkan Telkom sebagai leading digital transformation di Indonesia dimana salah satu langkah yang membedakan dari yang ------sebelumnya kami menetapkan 5 (lima) Bold Move yang akan memberikan
suistanabilitas dan value yang lebih baik kepada para Pemegang Saham --dalam waktu yang panjang, dan ini kami yakini memberikan return yang --

cukup baik kepada para Pemegang Saham pada waktu waktu mendatang" Pertanyaan terkait Agenda Ketiga dari Rapat selanjutnya, pada pokoknya -sebagai berikut:----------------------------------------------------------------------------------"Saya ingin mengusulkan untuk dividen tahun ini dibuat seperti tahun lalu
karena terlalu kecil." -------------------------------------------------------------------Atas pertanyaan tersebut, setelah dipersilakan Ketua Rapat, tuan HERI ------------SUPRIADI tersebut selaku Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Perseroan menyampaikan tanggapan yang pada pokoknya sebagai berikut: ---------------------"Sebagaimana yang telah kami sampaikan kami telah menetapkan, -------program strategis yaitu yang kami sampaikan 5 (lima) Bold Move yang ---kami yakini akan memberikan value yang lebih baik kepada seluruh -------stakeholder dan utamanya kepada shareholder sehingga dengan kebutuhan
untuk melakukan investasi pada langkah-langkah strategis tersebut kami -mengusulkan pembagian dividen payout ratio sebagai sebesar 60% (enam puluh persen) untuk menunjang rencana strategis kami tersebut dalam ----rangka memberikan pertambahan value pada para Pemegang Saham ------secara berkelanjutan". -----------------------------------------------------------------Pada kesempatan selanjutnya, tuan SHADDAM HASAN selaku pemegang ------1.700 (seribu tujuh ratus) saham dalam Perseroan menyampaikan pertanyaan ---terkait Agenda Ketiga dari rapat, selanjutnya sebagai berikut: --------------------------"Bagaimana estimasi laba bersih tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua)?" ---Atas pertanyaan tersebut, setelah dipersilakan Ketua Rapat, tuan HERI ------------SUPRIADI tersebut selaku Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Perseroan menyampaikan tanggapan yang pada pokoknya sebagai berikut: ---------------------"Kami telah sampaikan dalam beberapa release kami termasuk pada hasil
rilis Q1 (quartal satu) 2022 (dua ribu dua puluh dua) bahwa industri -------telekomunikasi di indonesia akan kira kira pada mid single digit sehingga
kami juga memposisikan berdasarkan estimasi kami dan kami --------------merupakaleading dari dari industri telekomunikasi di indonesia ------------pertumbuhan kami setidaknya pada mid single digit dengan rasio -----------

profitabilitas yang stabil dibandingkan tahun 2021 (dua ribu dua puluh ----satu) dengan demikian tentunya akan terjadi peningkatan pada ketiga -----elemen baik dari revenue EBITDA maupun net income" ---------------------Dengan tidak ada lagi pertanyaan dan dengan telah dijawab dan ------------ditanggapinya pertanyaan yang diajukan oleh Pemegang Saham dalam ----Agenda Pertama, Kedua dan Ketiga dari Rapat, selanjutnya dilakukan ----pengambilan keputusan untuk Agenda Pertama, Kedua dan Ketiga dari ---Rapat.”------------------------------------------------------------------------------------Memasuki pengambilan keputusan Agenda Pertama dari Rapat, Ketua ---Rapat menanyakan apakah usul yang diajukan dalam Agenda Pertama dari
Rapat yang telah disampaikan atas dasar musyawarah untuk mufakat dapat
disetujui secara aklamasi oleh seluruh Pemegang Saham Perseroan. ---------Untuk memastikan apakah usul yang diajukan dalam Agenda Pertama ---dari Rapat atas dasar musyawarah untuk mufakat dapat disetujui secara ---aklamasi oleh seluruh Pemegang Saham Perseroan, Ketua Rapat -----------menanyakan apakah ada Pemegang Saham Perseroan yang menyatakan --tidak setuju dan/atau memberikan suara blanko sehubungan usul yang ----diajukan dalam Agenda pertama dari Rapat ---------------------------------------Oleh karena terdapat Pemegang Saham Perseroan yang menyatakan tidak
setuju dan memberikan suara blanko atas usul keputusan Agenda Pertama
dari Rapat tersebut, maka Ketua Rapat meminta kepada saya, Notaris -----untuk melakukan perhitungan suara dan setelah dilakukan perhitungan ----suara, termasuk perhitungan suara melalui eASY.KSEI ternyata diperoleh
hasil perhitungan suara sebagai berikut: ------------------------------------------Dalam Agenda Pertama dari Rapat: --------------------------------------------a. Pemegang Saham yang seluruhnya memiliki 393.836.612 (tiga ratus ---sembilan puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh enam ribu enam ratus
dua belas) saham memberikan suara Tidak Setuju atau merupakan ----0,4516698% (nol koma empat lima satu enam enam sembilan delapan
persen) dari seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat; ----------------

b. Pemegang Saham yang seluruhnya memiliki 51.246.733 (lima puluh ---satu juta dua ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus tiga puluh tiga) -saham memberikan suara Abstain atau merupakan 0,0587721% (nol --koma nol lima delapan tujuh tujuh dua satu persen) dari seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat; ------------------------------------------------c. Pemegang Saham yang seluruhnya memiliki 86.750.611.190 (delapan
puluh enam miliar tujuh ratus lima puluh juta enam ratus sebelas ribu seratus sembilan puluh) saham memberikan suara Setuju atau ----------merupakan 99,4895581% (sembilan puluh sembilan koma empat ------delapan sembilan lima lima delapan satu persen)----------------------------Berdasarkan hasil perhitungan suara tersebut, maka Ketua Rapat ----------menyimpulkan bahwa dalam Agenda Pertama dari Rapat: --------------------"Rapat dengan suara terbanyak 86.801.857.923 (delapan puluh enam ------miliar delapan ratus satu juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu sembilan
ratus dua puluh tiga) saham atau merupakan 99,5483302% (sembilan -----puluh sembilan koma lima empat delapan tiga tiga nol dua persen) dari ---jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan: ----------Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2021 (dua ribu dua puluh satu) termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun --Buku 2021 (dua ribu dua puluh satu) yang telah diaudit oleh Kantor -------Akuntan Publik (KAP) Purwantono, Sungkoro & Surja (a member Firm of
Ernst & Young Global Limited) sesuai laporannya Nomor: ------------------00614/2.1032/AU.1/06/0702-1/1/IV/2022 tanggal 18-4-2022 (delapan ----belas April dua ribu dua puluh dua) dengan pendapat “wajar, dalam semua
hal yang material”, serta memberikan pelunasan dan pembebasan ----------tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada Direksi
dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan -------------pengawasan yang telah dijalankan dalam Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2021 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua pulu satu) ----

sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan telah ----tercermin dalam Laporan tersebut di atas. -----------------------------------------Memasuki pengambilan keputusan Agenda Kedua dari Rapat, Ketua Rapat -menanyakan apakah usul yang diajukan dalam Agenda Kedua dari Rapat ----yang telah disampaikan atas dasar musyawarah untuk mufakat dapat disetujui
secara aklamasi oleh seluruh Pemegang Saham Perseroan. ------------------------Untuk memastikan apakah usul yang diajukan dalam Agenda Kedua dari ---Rapat atas dasar musyawarah untuk mufakat dapat disetujui secara aklamasi oleh seluruh Pemegang Saham Perseroan, Ketua Rapat menanyakan apakah -ada Pemegang Saham Perseroan yang menyatakan tidak setuju dan/atau ------memberikan suara blanko sehubungan usul yang diajukan dalam Agenda ----Kedua dari Rapat .--------------------------------------------------------------------------Oleh karena terdapat Pemegang Saham Perseroan yang menyatakan tidak --setuju dan memberikan suara blanko atas usul keputusan Agenda Kedua dari
Rapat tersebut, maka Ketua Rapat meminta kepada saya, Notaris untuk -------melakukan perhitungan suara dan setelah dilakukan perhitungan suara, -------termasuk perhitungan suara melalui eASY.KSEI ternyata diperoleh hasil -----perhitungan suara sebagai berikut: -----------------------------------------------------Dalam Agenda Kedua dari Rapat: ----------------------------------------------a. Pemegang Saham yang seluruhnya memiliki 260.667.085 (dua ratus --enam puluh juta enam ratus enam puluh tujuh ribu delapan puluh lima)
saham memberikan suara Tidak Setuju atau merupakan 0,2989449% -(nol koma dua sembilan delapan sembilan empat empat sembilan -----persen) dari seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat; ---------------b. Pemegang Saham yang seluruhnya memiliki 56.923.933 (lima puluh -enam juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus tiga puluh
tiga) saham memberikan suara Abstain atau merupakan 0,0652830% -(nol koma nol enam lima dua delapan tiga nol persen) dari seluruh ----suara yang dikeluarkan dalam Rapat; -----------------------------------------c. Pemegang Saham yang seluruhnya memiliki 86.878.103.517 (delapan

puluh enam miliar delapan ratus tujuh puluh delapan juta seratus tiga -ribu lima ratus tujuh belas) saham memberikan suara Setuju atau ------merupakan 99,6357721% (sembilan puluh sembilan koma enam tiga -lima tujuh tujuh dua satu persen).-----------------------------------------------Berdasarkan hasil perhitungan suara tersebut, maka Ketua Rapat --------------menyimpulkan bahwa dalam Agenda Kedua dari Rapat: -------------------------"Rapat dengan suara terbanyak 86.935.027.450 (delapan puluh enam ------miliar sembilan ratus tiga puluh lima juta dua puluh tujuh ribu empat ratus
lima puluh) saham atau merupakan 99,7010551% (sembilan puluh --------sembilan koma tujuh nol satu nol lima lima satu persen) dari jumlah -------seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan: --------------------Mengesahkan Laporan Keuangan dan Pelaksanaan Program Tanggung ------Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Tahun Buku 2021 (dua ribu dua ----puluh satu) yang mencakup Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha --Mikro dan Usaha Kecil yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) -----Purwantono, Sungkoro & Surja (a member Firm of Ernst & Young Global --Limited) sesuai laporannya Nomor: 00046/2.1032/AU.2/11/0687-5/1/II/2022
tanggal 4-2-2022 (empat Februari dua ribu dua puluh dua), serta memberikan
pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de
charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan -------pengurusan dan pengawasan Program Tanggung Jawab Sosial dan ------------Lingkungan yang berakhir pada tanggal 31-12-2021 (tiga puluh satu ----------Desember dua ribu dua puluh satu) sepanjang tindakan tersebut bukan --------merupakan tindak pidana dan telah tercermin dalam Laporan tersebut di atas.-Memasuki pengambilan keputusan Agenda Ketiga dari Rapat, Ketua Rapat menanyakan apakah usul yang diajukan dalam Agenda Ketiga dari Rapat ----yang telah disampaikan atas dasar musyawarah untuk mufakat dapat disetujui
secara aklamasi oleh seluruh Pemegang Saham Perseroan. ------------------------Untuk memastikan apakah usul yang diajukan dalam Agenda Ketiga dari ---Rapat atas dasar musyawarah untuk mufakat dapat disetujui secara aklamasi -

oleh seluruh Pemegang Saham Perseroan, Ketua Rapat menanyakan apakah -ada Pemegang Saham Perseroan yang menyatakan tidak setuju dan/atau ------memberikan suara blanko sehubungan usul yang diajukan dalam Agenda ----Ketiga dari Rapat.---------------------------------------------------------------------------Oleh karena terdapat Pemegang Saham Perseroan yang menyatakan tidak --setuju dan memberikan suara blanko atas usul keputusan Agenda Ketiga dari
Rapat tersebut, maka Ketua Rapat meminta kepada saya, Notaris untuk -------melakukan perhitungan suara dan setelah dilakukan perhitungan suara, -------termasuk perhitungan suara melalui eASY.KSEI ternyata diperoleh hasil -----perhitungan suara sebagai berikut: -----------------------------------------------------Dalam Agenda Ketiga dari Rapat: ----------------------------------------------a. Pemegang Saham yang seluruhnya memiliki 3.537.310.930 (tiga miliar
lima ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus sepuluh ribu sembilan ratus -tiga puluh) saham memberikan suara Tidak Setuju atau merupakan ---4,0567495% (empat koma nol lima enam tujuh empat sembilan lima -persen) dari seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat; ---------------b. Pemegang Saham yang seluruhnya memiliki 56.923.933 (lima puluh -enam juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus tiga puluh
tiga) saham memberikan suara Abstain atau merupakan 0,0685691% -(nol koma nol enam delapan lima enam sembilan satu persen) dari ----seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat; -------------------------------c. Pemegang Saham yang seluruhnya memiliki 83.598.594.269 (delapan
puluh tiga miliar lima ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus ----sembilan puluh empat ribu dua ratus enam puluh sembilan) saham ----memberikan suara Setuju atau merupakan 95,8746813%% (sembilan -puluh lima koma delapan tujuh empat enam delapan satu tiga persen)--Berdasarkan hasil perhitungan suara tersebut, maka Ketua Rapat ----------menyimpulkan bahwa dalam Agenda Ketiga dari Rapat: ----------------------"Rapat dengan suara terbanyak 83.658.383.605 (delapan puluh tiga miliar enam ratus lima puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu enam

ratus lima) saham atau merupakan 95,9432505% (sembilan puluh lima ---koma sembilan empat tiga dua lima nol lima persen) dari jumlah seluruh -suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan: -----------------------------1. Menetapkan penggunaan laba bersih Perseroan Tahun Buku 2021 (dua
ribu dua puluh satu) yang seluruhnya berjumlah ---------------------------Rp24.759.868.402.874,00 (dua puluh empat miliar tujuh ratus lima ---puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh delapan ribu delapan ---ratus tujuh puluh empat koma nol nol Rupiah) diperuntukkan sebagai berikut:------------------------------------------------------------------------------a. Dividen Tunai sebesar 60% (enam puluh persen) dari laba bersih -atau sejumlah Rp 14.855.921.041.724,40 (empat belas miliar ------delapan ratus lima puluh lima juta sembilan ratus dua puluh satu --ribu tujuh ratus dua puluh empat koma empat nol Rupiah) atau ---Rp149,9656 (seratus empat puluh sembilan koma sembilan enam -lima enam Rupiah) per saham, berdasarkan jumlah saham yang ---telah dikeluarkan per tanggal Rapat, yaitu sebanyak ------------------99.062.216.600 (sembilan puluh sembilan miliar enam puluh dua -juta dua ratus enam belas ribu enam ratus) saham.---------------------b. Dibukukan sebagai Laba Ditahan sebesar 40% (empat puluh -------persen) dari laba bersih atau sejumlah Rp9.903.947.361.149,60 ---(sembilan miliar sembilan ratus tiga juta sembilaan ratus empat ---puluh tujuh ribu tiga ratus enam puluh satu koma enam nol --------Rupiah) yang akan digunakan untuk membiayai pengembangan ---usaha Perseroan.--------------------------------------------------------------2. Pembagian Dividen Tunai Tahun Buku 2021 (dua ribu dua puluh satu)
dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: ---------------------------a. yang berhak menerima Dividen adalah para Pemegang Saham -----yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan -pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek ------Indonesia pada tanggal 9-6-2022 (sembilan Juni dua ribu dua puluh

dua).-----------------------------------------------------------------------------b. Dividen Tunai akan dibayarkan secara sekaligus selambat-----------lambatnya pada tanggal 1-7-2022 (satu Juli dua ribu dua puluh ----dua).-----------------------------------------------------------------------------3. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi dengan hak ---------substitusi untuk mengatur lebih lanjut tata cara pembagian dividen ----tersebut dan mengumumkannya dengan memperhatikan peraturan ----yang berlaku pada bursa efek di tempat saham Perseroan dicatatkan.”-IV.

Memasuki Agenda Keempat dari Rapat-------------------------------------------“Penetapan Tantiem Tahun Buku 2021 (dua ribu dua puluh satu), ----Gaji untuk Direksi daHonorarium Untuk Dewan Komisaris Berikut -Fasilitas dan Tunjangan Lainnya untuk Tahun 2022 (dua ribu dua ---puluh dua).”-----------------------------------------------------------------------------

-Selanjutnya Ketua Rapat mempersilakan kepada tuan WAWAN IRIAWAN -----selaku Komisaris Independen dan Ketua Komite Nominasi Dan Remunerasi untuk
menyampaikan materi mengenai Agenda Keempat dari Rapat yang pada -----------pokoknya sebagai berikut: -------------------------------------------------------------------“Sesuai dengan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi kepada --Dewan Komisaris, kami mengusulkan agar pada tahun buku 2021 (dua ---ribu dua puluh satu). seluruh pengurus Perseroan dapat diapresiasi pada --tingkat yang wajar sesuai dengan pencapaian kinerja dan skala usaha ------Telkom untuk seluruh total kompensasi.------------------------------------------Pertimbangan atas usulan tersebut antara lain memperhatikan hal-hal ------sebagai berikut:-------------------------------------------------------------------------1. Pencapaian kinerja Perseroan sepanjang tahun 2021 (dua ribu dua -----puluh satu) yang sangat baik meskipun terjadi pandemi COVID-19. --Hal tersebut antara lain ditunjukkan dari peningkatan laba bersih ------sebesar 19,0% (sembila belas koma nol persen) sehingga laba bersih -tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu) mencapai Rp24,8 triliun (dua ---puluh empat koma delapan triliun Rupiah), pendapatan usaha tumbuh -

4,9% (empat koma sembilan persen) atau menjadi Rp143,2 triliun -----(seratus empat puluh tiga koma dua triliun Rupiah), serta penambahan
pelanggan Indihome sebesar 7,3% (tujuh koma tiga persen) atau -------menjadi 8,6 (delapan koma enam) juta pelanggan. -------------------------2. Telkom Group mampu menjaga posisi sebagai pemain utama dalam --industri telekomunikasi di Indonesia, walaupun persaingan dalam -----industri telekomunikasi di Indonesia terutama di bidang seluler dan ---fixed broadband semakin ketat.-------------------------------------------------3. Perseroan tetap menjadi kontributor besar untuk negara dalam hal -----pajak dan dividen sehingga membantu keuangan negara.-----------------Hadirin yang kami hormati, Pemberian apresiasi posisi Telkom pada tingkat yang
wajar sesuai skala bisnis Telkom dengan tetap memenuhi ketentuan yang berlaku,
dapat direalisasikan melalui kombinasi remunerasi kepada Dewan Komisaris dan Direksi sebagai berikut:------------------------------------------------------------------------1. Tantiem untuk kinerja Tahun Buku 2021 (dua ribu dua puluh satu);----2. Gaji/honorarium, tunjangan, fasilitas dan insentif lainnya untuk Tahun
2022 (dua ribu dua puluh dua).--------------------------------------------------Setelah mendengarkan penjelasan Agenda Keempat, maka Ketua Rapat -----------mengajukan usul keputusan untuk Agenda Keempat dari Rapat sebagai berikut: --1.

Memberikan wewenang dan kuasa kepada Pemegang Saham Seri A -------Dwiwarna untuk menetapkan bagi anggota Dewan Komisaris besarnya ---tantiem untuk kinerja Tahun Buku 2021 (dua ribu dua puluh satu) dan ----gaji/honorarium, tunjangan, fasilitas dan insentif lainnya untuk Tahun ----2022 (dua ribu dua puluh dua). ------------------------------------------------------

2.

Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan -----terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Pemegang Saham --Seri A Dwiwarna untuk menetapkan bagi anggota Direksi besarnya -------tantiem untuk kinerja Tahun Buku 2021 (dua ribu dua puluh satu) dan ----gaji/honorarium, tunjangan, fasilitas dan insentif lainnya untuk Tahun ----2022 (dua ribu dua puluh dua).-------------------------------------------------------

-Selanjutnya Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada para pemegang saham
untuk mengajukan pertanyaan, tanggapan atau usul sehubungan dengan Agenda -Keempat tersebut dilanjutkan dengan pemungutan suara untuk Agenda Keempat tersebut. --------------------------------------------------------------------------------------------Dalam Agenda Keempat terdapat 1 (satu) pertanyaan yang relevan. -----------------Pada kesempatan yang diberikan tuan M. ILMI NASRULLOH selaku pemegang
100 (seratus) saham dalam Perseroan menyampaikan pertanyaan terkait Agenda -Keempat dari Rapat, yang pada pokoknya sebagai berikut:-----------------------------“Berapa total tantiem yang akan dikeluarkan?”-------------------------------Atas pertanyaan tersebut, Ketua Rapat mempersilahkan Konsultan Hukum -------Perseroan menyampaikan tanggapan yang pada pokoknya sebagai berikut: -------“Terkait dengan pertanyaan dari pemegang saham tentunya Telkom -------harus memperhitungkan atau melaksanakan pembagian yang ini sesuai ---dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada antara lain ----sebagaimana termuat dalam Peraturan Menteri Badan Usaha Milik --------Negara Peraturan nomor 4/MBU/2014 Tahun 2014 (dua ribu empat -------belas) termasuk perubahan-perubahannya mengenai pedoman ---------------penetapan penghasilan direksi dewan komisaris dan pengawas badan ------usaha milik Negara dilihat terkait dengan jumlahnya yang harus ------------memperhatikan peraturan perundang-undangan.” -------------------------------Oleh karena tidak ada lagi pemegang saham yang mengajukan pertanyaan, -------tanggapan atau usul sehubungan dengan Agenda Keempat dari Rapat, maka acara
selanjutnya adalah pengambilan keputusan Agenda Keempat dari Rapat-------------Memasuki pengambilan keputusan Agenda Keempat dari Rapat, Ketua Rapat ---menanyakan apakah usul yang diajukan dalam Agenda Keempat dari Rapat yang telah disampaikan atas dasar musyawarah untuk mufakat dapat disetujui secara --aklamasi oleh seluruh Pemegang Saham Perseroan. --------------------------------------Untuk memastikan apakah usul yang diajukan dalam Agenda Keempat dari ------Rapat atas dasar musyawarah untuk mufakat dapat disetujui secara aklamasi oleh seluruh Pemegang Saham Perseroan, Ketua Rapat menanyakan apakah ada --------

Pemegang Saham Perseroan yang menyatakan tidak setuju dan/atau memberikan suara blanko sehubungan usul yang diajukan dalam Agenda Keempat dari Rapat -Oleh karena terdapat Pemegang Saham Perseroan yang menyatakan tidak setuju dan memberikan suara blanko atas usul keputusan Agenda Keempat dari Rapat tersebut, maka Ketua Rapat meminta kepada saya, Notaris untuk melakukan ------perhitungan suara dan setelah dilakukan perhitungan suara, termasuk perhitungan
suara melalui eASY.KSEI ternyata diperoleh hasil perhitungan suara sebagai -----berikut: --------------------------------------------------------------------------------------------Dalam Agenda Keempat dari Rapat: ------------------------------------------------a. Pemegang Saham yang seluruhnya memiliki 12.149.969.480 (dua belas ---miliar seratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh --------sembilan ribu empat ratus delapan puluh) saham memberikan suara Tidak Setuju atau merupakan 13,9341392% (tiga belas koma sembilan tiga empat
satu tiga sembilan dua persen) dari seluruh suara yang dikeluarkan dalam -Rapat; -------------------------------------------------------------------------------------b. Pemegang Saham yang seluruhnya memiliki 40.241.136 (empat puluh juta
dua ratus empat puluh satu ribu seratus tiga puluh enam) saham -------------memberikan suara Abstain atau merupakan 0,0461504% (nol koma nol ----empat enam satu lima nol empat persen) dari seluruh suara yang ------------dikeluarkan dalam Rapat; -------------------------------------------------------------c. Pemegang Saham yang seluruhnya memiliki 75.005.483.919 (tujuh puluh lima miliar lima juta empat ratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus ---sembilan belas) saham memberikan suara Setuju atau merupakan -----------86,0197104% (delapan puluh enam koma nol satu sembilan tujuh satu nol empat persen)-----------------------------------------------------------------------------Berdasarkan hasil perhitungan suara tersebut, maka Ketua Rapat menyimpulkan bahwa dalam Agenda Keempat dari Rapat: -----------------------------------------------"Rapat dengan suara terbanyak 75.045.725.055 (tujuh puluh lima miliar empat
puluh lima juta tujuh ratus dua puluh lima ribu lima puluh lima) saham atau ---merupakan 86,0658608% (delapan puluh enam koma nol enam lima delapan --

enam nol delapan persen) dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dalam --Rapat memutuskan: -------------------------------------------------------------------------1. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Pemegang Saham Seri A ---------Dwiwarna untuk menetapkan bagi anggota Dewan Komisaris besarnya -----tantiem untuk kinerja Tahun Buku 2021 (dua ribu dua puluh satu) dan ------gaji/honorarium, tunjangan, fasilitas dan insentif lainnya untuk Tahun 2022
(dua ribu dua puluh dua). --------------------------------------------------------------2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan --------terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Pemegang Saham Seri
A Dwiwarna untuk menetapkan bagi anggota Direksi besarnya tantiem -----untuk kinerja Tahun Buku 2021 (dua ribu dua puluh satu) dan ----------------gaji/honorarium, tunjangan, fasilitas dan insentif lainnya untuk Tahun 2022
(dua ribu dua puluh dua).”--------------------------------------------------------------V

Memasuki Agenda Kelima dari Rapat----------------------------------------------

“Penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk mengaudit Laporan -----Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Keuangan Program --------Pendanaan UMK Perseroan Tahun Buku 2022 (dua ribu dua puluh dua)”.---Selanjutnya Ketua Rapat yang juga selaku Komite Audit menyampaikan materi mengenai Agenda Kelima dari Rapat yang pada pokoknya sebagai berikut: -------“Untuk kepentingan penunjukan auditor tahun buku 2022 (dua ribu dua --puluh dua), Komite Audit Perseroan telah melakukan kajian dan evaluasi berbagai aspek yang diperlukan (antara lain peraturan yang berlaku, -------independensi, kualifikasi dan reputasi) bagi KAP untuk dapat memberikan
jasa audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan sebagai emiten
yang terdaftar di Pasar Modal Indonesia dan US Stock Exchange. ----------Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, Komite Audit telah ----------------------merekomendasikan kepada Dewan Komisaris untuk mengusulkan kepada RUPS Tahunan Tahun Buku 2021 (dua ribu dua puluh satu) penunjukan -Kantor Akuntan Publik (KAP) Purwantono, Sungkoro & Surja (a member
firm of Ernst & Young Global Limited) sebagai auditor independen Tahun

Buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2022 (tiga puluh satu Desember -dua ribu dua puluh dua).--------------------------------------------------------------Hadirin yang kami hormati, Mengacu pada ketentuan-ketentuan tersebut di
atas dan dengan memperhatikan rekomendasi yang disampaikan oleh -----Komite Audit serta mempertimbangkan asas kepatutan, kewajaran dan ---kemampuan keuangan Perseroan, Dewan Komisaris mengusulkan kepada
RUPS Tahunan Tahun Buku 2021 (dua ribu dua puluh satu) untuk ---------menunjuk kembali Kantor Akuntan Publik (KAP) Purwantono, Sungkoro & Surja (a member firm of Ernst & Young Global Limited) sebagai -------auditor independen yang akan melakukan jasa Integrated Audit atas -------Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan termasuk Audit Pengendalian
Internal atas Pelaporan Keuangan dan audit Laporan Keuangan Program -Pendanaan UMK untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal ---------31-12-2022 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh dua)”-------------setelah menjelaskan Agenda Kelima, maka Ketua Rapat mengajukan usul
keputusan untuk Agenda Kelima dari Rapat sebagai berikut: ----------------“1. Menetapkan kembali Kantor Akuntan Publik (KAP) Purwantono,
Sungkoro & Surja (a member firm of Ernst & Young Global ----Limited) sebagai KAP yang akan mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan serta Laporan Keuangan Pelaksanaan -Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil dan laporan -lainnya Tahun Buku 2022 (dua ribu dua puluh dua).----------------2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris ----Perseroan menunjuk KAP untuk melakukan audit atas Laporan -Keuangan Konsolidasian Perseroan periode lainnya pada Tahun Buku 2022 (dua ribu dua puluh dua).-----------------------------------3. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk --menetapkan imbalan jasa audit dan persyaratan lainnya bagi -----KAP tersebut, serta menetapkan KAP Pengganti dalam hal KAP
Purwantono, Sungkoro & Surja (a member firm of Ernst & -------

Young Global Limited), karena sebab apapun tidak dapat --------menyelesaikan audit Laporan Keuangan Konsolidasian -----------Perseroan, Laporan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha
Kecil serta laporan lainnya untuk Tahun Buku 2022 (dua ribu ---dua puluh dua), termasuk menetapkan imbalan jasa audit dan ----persyaratan lainnya bagi KAP pengganti tersebut.--------------------Selanjutnya Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada para pemegang
saham untuk mengajukan pertanyaan, tanggapan atau usul sehubungan ---dengan Agenda Kelima tersebut dilanjutkan dengan pemungutan suara ---untuk Agenda Kelima tersebut.-------------------------------------------------------Dalam Agenda Kelima tidak terdapat pertanyaan atau tanggapan atau usul
sehubungan dengan Agenda Kelima dari Rapat. ---------------------------------Oleh karena tidak ada lagi pemegang saham yang mengajukan -------------pertanyaan, tanggapan atau usul sehubungan dengan Agenda Kelima dari Rapat, maka acara selanjutnya adalah pengambilan keputusan Agenda ----Kelima dari Rapat-----------------------------------------------------------------------Memasuki pengambilan keputusan Agenda Kelima dari Rapat, Ketua ----Rapat menanyakan apakah usul yang diajukan dalam Agenda Kelima dari
Rapat yang telah disampaikan atas dasar musyawarah untuk mufakat dapat
disetujui secara aklamasi oleh seluruh Pemegang Saham Perseroan. ---------Untuk memastikan apakah usul yang diajukan dalam Agenda Kelima dari
Rapat atas dasar musyawarah untuk mufakat dapat disetujui secara --------aklamasi oleh seluruh Pemegang Saham Perseroan, Ketua Rapat -----------menanyakan apakah ada Pemegang Saham Perseroan yang menyatakan --tidak setuju dan/atau memberikan suara blanko sehubungan usul yang ----diajukan dalam Agenda Kelima dari Rapat ----------------------------------------Oleh karena terdapat Pemegang Saham Perseroan yang menyatakan tidak
setuju dan memberikan suara blanko atas usul keputusan Agenda Kelima dari Rapat tersebut, maka Ketua Rapat meminta kepada saya, Notaris -----untuk melakukan perhitungan suara dan setelah dilakukan perhitungan -----

suara, termasuk perhitungan suara melalui eASY.KSEI ternyata diperoleh
hasil perhitungan suara sebagai berikut: ------------------------------------------Dalam Agenda Kelima dari Rapat: ---------------------------------------------a. Pemegang Saham yang seluruhnya memiliki 3.249.334.273 (tiga miliar
dua ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh empat dua --ratus tujuh puluh tiga) saham memberikan suara Tidak Setuju atau ----merupakan 3,7264848% (tiga koma tujuh dua enam empat delapan ---empat delapan persen) dari seluruh suara yang dikeluarkan dalam -----Rapat; -------------------------------------------------------------------------------b. Pemegang Saham yang seluruhnya memiliki 169.921.300 (seratus ----enam puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh satu ribu tiga ------ratus) saham memberikan suara Abstain atau merupakan 0,1948735% (nol koma satu sembilan empat delapan tujuh tiga lima persen) dari ---seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat; -------------------------------c. Pemegang Saham yang seluruhnya memiliki 83.776.438.962 (delapan
puluh tiga miliar tujuh ratus tujuh puluh enam juta empat ratus tiga ---puluh delapan ribu sembilan ratus enam puluh dua) saham --------------memberikan suara Setuju atau merupakan 96,0786417% (sembilan ---puluh enam koma nol tujuh delapan enam empat satu tujuh persen)-----Berdasarkan hasil perhitungan suara tersebut, maka Ketua Rapat ----------menyimpulkan bahwa dalam Agenda kelima dari Rapat: ---------------------"Rapat dengan suara terbanyak 83.946.360.262 (delapan puluh tiga miliar sembilan ratus empat puluh enam juta tiga ratus enam puluh ribu dua ratus
enam puluh dua) saham atau merupakan 96,2735152% (sembilan puluh --enam koma dua tujuh tiga lima satu lima dua persen) dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan: -----------------------------1. Menetapkan kembali Kantor Akuntan Publik (KAP) Purwantono, -----Sungkoro & Surja (a member firm of Ernst & Young Global Limited) sebagai KAP yang akan mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan serta Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Pendanaan --

Usaha Mikro dan Usaha Kecil dan laporan lainnya Tahun Buku 2022 (dua ribu dua puluh dua).--------------------------------------------------------2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris -----------Perseroan menunjuk KAP untuk melakukan audit atas Laporan --------Keuangan Konsolidasian Perseroan periode lainnya pada Tahun Buku
2022 (dua ribu dua puluh dua)..------------------------------------------------3. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk ---------menetapkan imbalan jasa audit dan persyaratan lainnya bagi KAP -----tersebut, serta menetapkan KAP Pengganti dalam hal KAP -------------Purwantono, Sungkoro & Surja (a member firm of Ernst & Young ----Global Limited), karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit
Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, Laporan Program -------Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta laporan lainnya untuk Tahun Buku 2022 (dua ribu dua puluh dua)., termasuk menetapkan ---imbalan jasa audit dan persyaratan lainnya bagi KAP pengganti --------tersebut.”----------------------------------------------------------------------------VI

Memasuki Agenda Keenam dari Rapat--------------------------------------------“Perubahan Anggaran Dasar Perseroan”.--------------------------------------Selanjutnya Ketua Rapat mempersilakan kepada tuan BUDI ----------------SETYAWAN WIJAYA selaku Direktur Strategic Portfolio untuk ----------menyampaikan materi mengenai Agenda Keenam dari Rapat yang pada --pokoknya sebagai berikut: ----------------------------------------------------------“Adapun yang menjadi pokok-pokok perubahan Anggaran Dasar adalah -perubahan rumusan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Anggaran Dasar Maksud --dan Tujuan serta Kegiatan Usaha, yang terkait dengan penyesuaian --------kegiatan usaha Perseroan dengan KBLI 2020 (dua ribu dua puluh).---------Detail rumusan perubahan Anggaran Dasar dapat diakses melalui ----------perangkat elektronik para pemegang saham, dengan melakukan scan ------barcode yang terdapat dalam layar Para Pemegang Saham.-------------------Para pemegang saham, kuasa pemegang saham, para undangan dan hadirin

sekalian yang kami hormati,---------------------------------------------------------Demikian penjelasan kami mengenai Agenda Keenam tentang “Perubahan
Anggaran Dasar Perseroan”, selanjutnya kami mohon agar Rapat dapat ---menyetujui usulan perubahan Anggaran Dasar Perseroan dimaksud.”-------setelah menjelaskan Agenda Keenam, maka Ketua Rapat mengajukan ---usul keputusan untuk Agenda Keenam dari Rapat sebagai berikut: ---------1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan untuk menyesuaikan
kegiatan usaha Perseroan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha --Indonesia Tahun 2020 (dua ribu dua puluh).---------------------------------2. Menyetujui untuk menyusun kembali seluruh ketentuan dalam ---------Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan perubahan --------------sebagaimana dimaksud pada butir 1 keputusan ini.-------------------------3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan -hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan ------berkaitan dengan keputusan Agenda Rapat ini, termasuk menyusun ---dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan dalam ---suatu Akta Notaris dan memberikan kuasa dengan hak substitusi untuk
menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan -persetujuan dan/atau tanda penerimaan pemberitahuan perubahan -----Anggaran Dasar Perseroan, melakukan segala sesuatu yang dipandang
perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satu pun yang dikecualikan, termasuk untuk mengadakan penambahan dan/atau
perubahan dalam perubahan Anggaran Dasar tersebut, jika hal tersebut
dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang.--------------------------------Selanjutnya Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada para pemegang
saham untuk mengajukan pertanyaan, tanggapan atau usul sehubungan ---dengan Agenda Keenam tersebut dilanjutkan dengan pemungutan suara --untuk Agenda Keenam tersebut.-----------------------------------------------------Dalam Agenda Keenam tidak terdapat pertanyaan atau tanggapan atau ---usul sehubungan dengan Agenda Keenam dari Rapat. --------------------------

-Oleh karena tidak ada lagi pemegang saham yang mengajukan -------------pertanyaan, tanggapan atau usul sehubungan dengan Agenda Keenam dari
Rapat, maka acara selanjutnya adalah pengambilan keputusan Agenda ----Keenam dari Rapat----------------------------------------------------------------------Memasuki pengambilan keputusan Agenda Keenam dari Rapat, Ketua ---Rapat menanyakan apakah usul yang diajukan dalam Agenda Keenam dari
Rapat yang telah disampaikan atas dasar musyawarah untuk mufakat dapat
disetujui secara aklamasi oleh seluruh Pemegang Saham Perseroan. ---------Untuk memastikan apakah usul yang diajukan dalam Agenda Keenam ---dari Rapat atas dasar musyawarah untuk mufakat dapat disetujui secara ---aklamasi oleh seluruh Pemegang Saham Perseroan, Ketua Rapat -----------menanyakan apakah ada Pemegang Saham Perseroan yang menyatakan --tidak setuju dan/atau memberikan suara blanko sehubungan usul yang ----diajukan dalam Agenda Keenam dari Rapat --------------------------------------Oleh karena terdapat Pemegang Saham Perseroan yang menyatakan tidak
setuju dan memberikan suara blanko atas usul keputusan Agenda Keenam
dari Rapat tersebut, maka Ketua Rapat meminta kepada saya, Notaris -----untuk melakukan perhitungan suara dan setelah dilakukan perhitungan ----suara, termasuk perhitungan suara melalui eASY.KSEI, ternyata diperoleh
hasil perhitungan suara sebagai berikut: ------------------------------------------Dalam Agenda Keenam dari Rapat: --------------------------------------------a. Pemegang Saham yang seluruhnya memiliki 24.639.007.047 (dua -----puluh empat miliar enam ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ribu -----empat puluh tujuh) saham memberikan suara Tidak Setuju atau --------merupakan 28,2571372% (dua puluh delapan koma dua lima tujuh satu
tiga tujuh dua persen) dari seluruh suara yang dikeluarkan dalam ------Rapat; -------------------------------------------------------------------------------b. Pemegang Saham yang seluruhnya memiliki 359.024.000 (tiga ratus --lima puluh sembilan juta dua puluh empat ribu) saham memberikan --suara Abstain atau merupakan 0,4117451% (nol koma empat satu satu

tujuh empat lima satu persen) dari seluruh suara yang dikeluarkan -----dalam Rapat; -----------------------------------------------------------------------c. Pemegang Saham yang seluruhnya memiliki 62.197.663.488 (enam --puluh dua miliar seratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus enam --puluh tiga ribu empat ratus delapan puluh delapan) saham memberikan
suara Setuju atau merupakan 71,3311177% (tujuh puluh satu koma ---tiga tiga satu satu satu tujuh tujuh persen)-------------------------------------Berdasarkan hasil perhitungan suara tersebut, maka Ketua Rapat ----------menyimpulkan bahwa dalam Agenda Keenam dari Rapat: --------------------"Rapat dengan suara terbanyak 62.556.687.488 (enam puluh dua miliar ---lima ratus lima puluh enam juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu empat
ratus delapan puluh delapan) saham atau merupakan 71,7428628% (tujuh
puluh satu koma tujuh empat dua delapan enam dua delapan persen) dari -jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan: ---------1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan untuk menyesuaikan
kegiatan usaha Perseroan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha --Indonesia Tahun 2020 (dua ribu dua puluh).---------------------------------2. Menyetujui untuk menyusun kembali seluruh ketentuan dalam ---------Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan perubahan --------------sebagaimana dimaksud pada butir 1 keputusan ini.-------------------------3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan -hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan ------berkaitan dengan keputusan Agenda Rapat ini, termasuk menyusun ---dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan dalam ---suatu Akta Notaris dan memberikan kuasa dengan hak substitusi untuk
menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan -persetujuan dan/atau tanda penerimaan pemberitahuan perubahan -----Anggaran Dasar Perseroan, melakukan segala sesuatu yang dipandang
perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satu pun yang dikecualikan, termasuk untuk mengadakan penambahan dan/atau

perubahan dalam perubahan Anggaran Dasar tersebut, jika hal tersebut
dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang.”-----------------------------VII

Memasuki Agenda Ketujuh dari rapat---------------------------------------------“Ratifikasi Peraturan Menteri BUMN (“PERMEN BUMN”):-----------i. Permen BUMN Nomor PER-05/MBU/04/2021 tentang Program -------Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara (“Permen BUMN 5/2021”);--------------------------------------------------------ii. Permen BUMN Nomor PER-11/MBU/07/2021 tentang Persyaratan, --Tata Cara Pengangkatan, dan Pemberhentian Anggota Direksi Badan
Usaha Milik Negara (“Permen BUMN 11/2021”);---------------------------iii. Permen BUMN Nomor PER-13/MBU/09/2021 tentang Perubahan ----Keenam Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-04/MBU/2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi,
Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara (“Permen BUMN 13/2021”)”-------------------------------------------------------

-Selanjutnya Ketua Rapat mempersilakan kepada tuan AFRIWANDI selaku ------Direktur Human Capital Management untuk menyampaikan materi mengenai ----Agenda Ketujuh dari Rapat yang pada pokoknya sebagai berikut: --------------------“Latar belakang perlunya dilakukan ratifikasi terhadap 3 (tiga) Permen -------BUMN tersebut, yaitu sebagai berikut:------------------------------------------------1. Sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 (dua ---ribu tiga) tentang BUMN dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005
(dua ribu lima) tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan -----------Pembubaran BUMN yang mengatur bahwa: -------------------------------------a. BUMN dapat menyisihkan sebagian laba bersihnya untuk keperluan -------pembinaan usaha kecil/koperasi serta pembinaan masyarakat sekitar -------BUMN berdasarkan ketentuan yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan ---Menteri BUMN; dan-------------------------------------------------------------------b. Ketentuan mengenai persyaratan, tata cara pengangkatan, dan ---------------pemberhentian serta penghasilan anggota Direksi dan Dewan Komisaris ---

BUMN diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri BUMN.----------------2. Berdasarkan ketentuan ketiga Permen BUMN dimaksud dan praktek ------umum yang selama ini berlaku, salah satu cara pemberlakuan Permen -----BUMN adalah melalui pengukuhan dalam RUPS Persero Terbuka dengan
memperhatikan ketentuan di bidang Pasar Modal. ------------------------------3. Berdasarkan ketentuan dimaksud, maka Telkom perlu melakukan ratifikasi
atas Permen BUMN 05/2021, Permen BUMN 11/2021, dan Permen -------BUMN 13/2021. -----------------------------------------------------------------------Para pemegang saham, kuasa pemegang saham dan hadirin sekalian yang ----kami hormati, Selanjutnya kami sampaikan highlight atas Permen BUMN ---05/2021, Permen BUMN 11/2021, dan Permen BUMN 13/2021 sebagai -----berikut:---------------------------------------------------------------------------------------1. Permen BUMN 05/2021 mengatur ketentuan Program Tanggung Jawab --Sosial dan Lingkungan yang menggantikan ketentuan Program Kemitraan
dan Program Bina Lingkungan, dimana Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dimaksud dapat dilakukan dalam 2 (dua) bentuk, yaitu ---pembiayaan dan pembinaan usaha mikro dan usaha kecil (BUMN dapat --secara khusus membentuk Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha --Kecil) dan/atau bantuan dan/atau kegiatan lainnya.-----------------------------2. Permen BUMN 11/2021 mengatur perubahan ketentuan persyaratan, tata -cara pengangkatan, dan pemberhentian Anggota Direksi BUMN, -----------diantaranya ketentuan terkait Talent Management & Succession ------------Management Direksi BUMN dan rangkap jabatan Direksi BUMN.---------3. Permen BUMN 13/2021 mengatur perubahan ketentuan penghasilan ------Anggota Direksi dan Dewan Komisaris BUMN, diantaranya ketentuan ---terkait Gaji/Honorarium, Tantiem, Insentif Kinerja, dan Insentif Khusus --bagi Direksi dan Dewan Komisaris BUMN serta Penghasilan bagi Direksi
BUMN yang merangkap jabatan sebagai Dewan Komisaris di Anak -------Perusahaan/perusahaan patungan/perusahaan terafiliasi BUMN, dimana --ketentuan Permen BUMN 13/2021 ini juga wajib diberlakukan dalam ------

menetapkan penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris pada Anak --------Perusahaan BUMN.--------------------------------------------------------------------Para pemegang saham, kuasa pemegang saham, para undangan dan hadirin -------sekalian yang kami hormati, demikian penjelasan kami untuk menjadi bahan -----pertimbangan Rapat dalam mengambil keputusan. Terima kasih atas segala -------perhatiannya. “------------------------------------------------------------------------------------setelah mendengarkan penjelasan Agenda Ketujuh, maka Ketua Rapat ---mengajukan usul keputusan untuk Agenda Ketujuh dari Rapat sebagai ----berikut: ----------------------------------------------------------------------------------1. Mengukuhkan pemberlakuan Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-05/MBU/04/2021 tentang Program Tanggung Jawab Sosial dan --------Lingkungan BUMN beserta perubahan-perubahannya.--------------------2. Mengukuhkan pemberlakuan Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-11/MBU/07/2021 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan, dan -Pemberhentian Anggota Direksi BUMN beserta perubahan--------------perubahannya.----------------------------------------------------------------------3. Mengukuhkan pemberlakuan Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-13/MBU/09/2021 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan ----Menteri BUMN No. PER-04/MBU/2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN
beserta perubahan-perubahannya.”----------------------------------------------Selanjutnya Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada para pemegang saham
untuk mengajukan pertanyaan, tanggapan atau usul sehubungan dengan Agenda -Ketujuh tersebut dilanjutkan dengan pemungutan suara untuk Agenda Ketujuh ---tersebut. --------------------------------------------------------------------------------------------Dalam Agenda Ketujuh tidak terdapat pertanyaan atau tanggapan atau usul ------sehubungan dengan Agenda Ketujuh dari Rapat. ------------------------------------------Oleh karena tidak ada lagi pemegang saham yang mengajukan pertanyaan, -------tanggapan atau usul sehubungan dengan Agenda Ketujuh dari Rapat, maka acara selanjutnya adalah pengambilan keputusan Agenda Ketujuh dari Rapat--------------

-Memasuki pengambilan keputusan Agenda Ketujuh dari Rapat, Ketua Rapat ----menanyakan apakah usul yang diajukan dalam Agenda Ketujuh dari Rapat yang -telah disampaikan atas dasar musyawarah untuk mufakat dapat disetujui secara --aklamasi oleh seluruh Pemegang Saham Perseroan. --------------------------------------Untuk memastikan apakah usul yang diajukan dalam Agenda Ketujuh dari Rapat
atas dasar musyawarah untuk mufakat dapat disetujui secara aklamasi oleh --------seluruh Pemegang Saham Perseroan, Ketua Rapat menanyakan apakah ada -------Pemegang Saham Perseroan yang menyatakan tidak setuju dan/atau memberikan suara blanko sehubungan usul yang diajukan dalam Agenda Ketujuh dari Rapat ---Oleh karena terdapat Pemegang Saham Perseroan yang menyatakan tidak setuju dan memberikan suara blanko atas usul keputusan Agenda Ketujuh dari Rapat ---tersebut, maka Ketua Rapat meminta kepada saya, Notaris untuk melakukan ------perhitungan suara dan setelah dilakukan perhitungan suara, termasuk perhitungan
suara melalui eASY.KSEI ternyata diperoleh hasil perhitungan suara sebagai -----berikut: --------------------------------------------------------------------------------------------Dalam Agenda Ketujuh dari Rapat: --------------------------------------------a. Pemegang Saham yang seluruhnya memiliki 3.382.011.496 (tiga miliar
tiga ratus delapan puluh dua juta sebelas ribu empat ratus sembilan ---puluh enam) saham memberikan suara Tidak Setuju atau merupakan -3,8786451% (tiga koma delapan tujuh delapan enam empat lima satu -persen) dari seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat; ---------------b. Pemegang Saham yang seluruhnya memiliki 68.548.400 (enam puluh delapan miliar lima ratus empat puluh delapan ribu empat ratus) saham
memberikan suara Abstain atau merupakan 0,0786144% (nol koma --nol tujuh delapan enam satu empat empat persen) dari seluruh suara --yang dikeluarkan dalam Rapat; ------------------------------------------------c. Pemegang Saham yang seluruhnya memiliki 83.745.134.639 (delapan
puluh tiga miliar tujuh ratus empat puluh lima juta seratus tiga puluh -empat ribu enam ratus tiga puluh sembilan) saham memberikan suara Setuju atau merupakan 96,0427405% (sembilan puluh enam koma nol

empat dua tujuh empat nol lima persen)---------------------------------------Berdasarkan hasil perhitungan suara tersebut, maka Ketua Rapat ----------menyimpulkan bahwa dalam Agenda Ketujuh dari Rapat: --------------------"Rapat dengan suara terbanyak 83.813.683.039 (delapan puluh tiga miliar delapan ratus tiga belas juta enam ratus delapan puluh tiga ribu tiga puluh sembilan) saham atau merupakan 96,1213549% (sembilan puluh enam ---koma satu dua satu tiga lima empat sembilan persen) dari jumlah seluruh -suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan: -----------------------------1.

Mengukuhkan pemberlakuan Peraturan Menteri BUMN Nomor: -----PER-05/MBU/04/2021 tentang Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan BUMN beserta perubahan-perubahannya.--------------------

2.

Mengukuhkan pemberlakuan Peraturan Menteri BUMN Nomor: -----PER-11/MBU/07/2021 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan,
dan Pemberhentian Anggota Direksi BUMN beserta perubahan-------perubahannya.---------------------------------------------------------------------

3.

Mengukuhkan pemberlakuan Peraturan Menteri BUMN Nomor: -----PER-13/MBU/09/2021 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan -Menteri BUMN No. PER-04/MBU/2014 tentang Pedoman Penetapan
Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas --------BUMN beserta perubahan-perubahannya.”----------------------------------

VIII

Memasuki Agenda Kedelapan dari rapat------------------------------------------“Pelimpahan Kewenangan RUPS kepada Dewan Komisaris atas -------Persetujuan Pernyataan Pendiri Dana Pensiun Telkom terkait ---------Perubahan Peraturan Dana Pensiun Telkom yang Mengakibatkan ---Perubahan atas Pendanaan dan/atau Besarnya Manfaat Pensiun.”-----

-Selanjutnya Ketua Rapat mempersilakan kepada tuan AFRIWANDI selaku -----Direktur Human Capital Management untuk menyampaikan materi mengenai ---Agenda Kedelapan dari Rapat yang pada pokoknya sebagai berikut:----------------“Perseroan mengusulkan agar kewenangan RUPS untuk memberikan -----persetujuan atas pernyataan Pendiri Dana Pensiun Telkom yang -------------

memberlakukan perubahan Peraturan Dana Pensiun yang mengakibatkan perubahan pendanaan Dana Pensiun dan/atau besarnya Manfaat Pensiun, -dilimpahkan kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan pertimbangan:--1. Dinamika Pengelolaan Dana Pensiun termasuk perubahan regulasi di bidang Dana Pensiun yang menyebabkan perlunya penyesuaian --------Peraturan Dana Pensiun dengan perkembangan dan perubahan regulasi
tersebut, termasuk yang mengakibatkan perubahan pendanaan dan/atau
besarnya Manfaat Pensiun, dalam waktu yang lebih cepat; dan----------2. Hasil benchmark yang dilakukan terhadap Dana Pensiun BUMN lain, dimana pada beberapa Dana Pensiun BUMN lain tersebut, --------------kewenangan RUPS untuk memberikan persetujuan atas pernyataan ---Pendiri Dana Pensiun yang memberlakukan perubahan Peraturan Dana
Pensiun yang mengakibatkan perubahan pendanaan Dana Pensiun ----dan/atau besarnya Manfaat Pensiun, telah dilimpahkan kepada Dewan
Komisaris BUMN dimaksud.---------------------------------------------------Para pemegang saham, kuasa pemegang saham, para undangan dan hadirin -------sekalian yang kami hormati,-------------------------------------------------------------------Demikian penjelasan kami untuk menjadi bahan pertimbangan Rapat dalam ------mengambil keputusan.Terima kasih atas segala perhatiannya.” -----------------------setelah mendengarkan penjelasan Agenda Kedelapan, maka Ketua Rapat ---------mengajukan usul keputusan untuk Agenda Kedelapan dari Rapat sebagai berikut:
Menyetujui pelimpahan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk ---menyetujui Pernyataan Pendiri Dana Pensiun Telkom terkait Perubahan Peraturan
Dana Pensiun Telkom yang Mengakibatkan Perubahan atas Pendanaan dan/atau -Besarnya Manfaat Pensiun.---------------------------------------------------------------------Selanjutnya Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada para pemegang saham
untuk mengajukan pertanyaan, tanggapan atau usul sehubungan dengan Agenda -Kedelapan tersebut dilanjutkan dengan pemungutan suara untuk Agenda ----------Kedelapan tersebut. -----------------------------------------------------------------------------Dalam Agenda Kedelapan tidak terdapat pertanyaan atau tanggapan atau usul ---sehubungan dengan Agenda Kedelapan dari Rapat. --------------------------------------

-Oleh karena tidak ada lagi pemegang saham yang mengajukan pertanyaan, -------tanggapan atau usul sehubungan dengan Agenda Kedelapan dari Rapat, maka ----acara selanjutnya adalah pengambilan keputusan Agenda Kedelapan dari Rapat----Memasuki pengambilan keputusan Agenda Kedelapan dari Rapat, Ketua Rapat -menanyakan apakah usul yang diajukan dalam Agenda Kedelapan dari Rapat -----yang telah disampaikan atas dasar musyawarah untuk mufakat dapat disetujui ----secara aklamasi oleh seluruh Pemegang Saham Perseroan. -----------------------------Untuk memastikan apakah usul yang diajukan dalam Agenda Kedelapan dari ----Rapat atas dasar musyawarah untuk mufakat dapat disetujui secara aklamasi oleh seluruh Pemegang Saham Perseroan, Ketua Rapat menanyakan apakah ada -------Pemegang Saham Perseroan yang menyatakan tidak setuju dan/atau memberikan suara blanko sehubungan usul yang diajukan dalam Agenda Kedelapan dari ------Rapat. ----------------------------------------------------------------------------------------------Oleh karena terdapat Pemegang Saham Perseroan yang menyatakan tidak setuju dan memberikan suara blanko atas usul keputusan Agenda Kedelapan dari Rapat tersebut, maka Ketua Rapat meminta kepada saya, Notaris untuk melakukan ------perhitungan suara dan setelah dilakukan perhitungan suara, termasuk perhitungan
suara melalui eASY.KSEI ternyata diperoleh hasil perhitungan suara sebagai -----berikut: --------------------------------------------------------------------------------------------Dalam Agenda Kedelapan dari Rapat: --------------------------------------------------a. Pemegang Saham yang seluruhnya memiliki 15.657.110.706 (lima belas
miliar enam ratus lima puluh tujuh juta seratus sepuluh ribu tujuh ratus enam)
saham memberikan suara Tidak Setuju atau merupakan 17,9562888% (tujuh
belas koma sembilan lima enam dua delapan delapan delapan persen) dari
seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat; ----------------------------------------b. Pemegang Saham yang seluruhnya memiliki 415.099.300 (empat ratus lima --belas juta sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus) saham memberikan suara -Abstain atau merupakan 0,4760548% (nol koma empat tujuh enam nol lima -empat delapan persen) dari seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat; ------c. Pemegang Saham yang seluruhnya memiliki 71.123.484.529 (tujuh puluh satu
miliar seratus dua puluh tiga juta empat ratus delapan puluh empat ribu lima -ratus dua puluh sembilan) saham memberikan suara Setuju atau merupakan ---

81,5676564% (delapan puluh satu koma lima enam tujuh enam lima enam ---empat persen)---------------------------------------------------------------------------------Berdasarkan hasil perhitungan suara tersebut, maka Ketua Rapat menyimpulkan bahwa dalam Agenda Kedelapan dari Rapat: ---------------------------------------------"Rapat dengan suara terbanyak 71.538.583.829 (tujuh puluh satu miliar lima -ratus tiga puluh delapan juta lima ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus -dua puluh sembilan) saham atau merupakan 82,0437112% (delapan puluh dua
koma nol empat tiga tujuh satu satu dua persen) dari jumlah seluruh suara ----yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan: -----------------------------------------“Menyetujui pelimpahan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris
untuk menyetujui Pernyataan Pendiri Dana Pensiun Telkom terkait -------Perubahan Peraturan Dana Pensiun Telkom yang Mengakibatkan ---------Perubahan atas Pendanaan dan/atau Besarnya Manfaat Pensiun.”----------Selanjutnya dengan selesainya pembahasan dan pengambilan keputusan atas -----semua Agenda Rapat, kemudian Ketua Rapat menutup Rapat secara resmi pada --pukul 15.49 WIB (lima belas lewat empat puluh sembilan menit Waktu Indonesia
bagian Barat) setelah terlebih dahulu mempersilakan saya, Notaris membacakan -hasil seluruh keputusan Rapat. -----------------------------------------------------------------------------------------------DEMIKIANLAH AKTA INI; -------------------------------

-Dibuat dan diresmikan di Jakarta, pada hari, tanggal, jam serta tempat seperti ----disebutkan pada bagian awal akta ini dengan dihadiri oleh: -----------------------------

tuan FIKRI ADITYA HERYANDI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, lahir di Padang, pada tanggal 26-3-1995 (dua puluh enam Maret seribu ------sembilan ratus Sembilan puluh lima ), Warga Negara Indonesia, bertempat --tinggal di Padang, Jalan Taman Siswa Nomor 9C, Rukun Tetangga 001, -----Rukun Warga 002, Kelurahan Alai Parak Kopi, Kecamatan Padang Utara, --Kota Padang, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 1371042603950001, untuk sementara berada di Jakarta; dan ----------------------------------------------

-

nona ESTALITHA OCTAVIA L TOBING, Sarjana Hukum, Magister ------Kenotariatan, lahir di Medan, pada tanggal 24-10-1995 (dua puluh empat----

