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KepadaYth.
Direksi
PTSOLUSITUNASPRATAMATbk.
Rukan Permata Senayan
Blok C.01-02, Kebayoran Lama
Jakarta Selatan

Dengan hormat,

Dengan ini disampaikan Ringkasan Risalah Rapat Umum PemegangSghamTahunan
("RUPST") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa --("RUPSLB")
PTSOLUSITUNASPRATAMATbk., berkedudukan di Jakarta Selatan ('rPerseroan"),
yang telah diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 03 Juni 2021;:.bertefDpat di
Emerald Room, Sheraton Grand Jakarta Gandaria City Hotel, Jalan Sultan Iskandar
Muda, Jakarta - 12240. \": _ e- .~ .

RUPST dibuka pada puku114.15 WIB dan ditutup pada puku114.55WIB.

A. Mata Acara RUPST adalah sebagai berikut :

1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk .>

tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desehiber 2020 serta ,,:
persetujuan dan pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan
termasuk di dalamnya Neraca dan Perhitungan LabajRugi Perseroan
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020
yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Independen Kantor Akuntan
Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan dan persetujuan
atas laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, serta
memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya
(acquit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang
telah dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2020.

2. Persetujuan penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk
tahun .buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember2020.

3. Penunjukan Kantor Akuntan Publlk Independen yang akan melakukan
.audlt atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan pemberian wewenang
kepada Direksi. Perseroan -untuk menetapkan jumlah honorarium
Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lain
penunjukannya.
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4. Persetujuan penetapan gaji atau honorarium serta tunjangan lainnya
bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

B. RUPST dihadiri oleh anggota Dewan KOl11isarisdan Direksi sebagai
berikut:

1.
2.
3.
4.

8apak Muhamad Senang Sembiring
8apak Nobel Tanihaha
Ibu Juliawati Gunawan
Ibu Tjhin Khe Mei

- Komisaris Independen
- Direktur Utama
- Direktur
- Direktur

c. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham.

RUPST dihadiri oleh para pemegang saham danjatau kuasanya sebanyak
1.075.766.339 saham yang merupakan 94,566% dari 1.137.579.698 saham
yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan atau ditempatkan
oleh Perseroan, karenanya ketentuan menger'lai kuorum Rapat sebagaimana
diatur dalam pasal 14 ayat 1 (a) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 41 ayat
(1) POJK No.15j2020 telah terpenuhi. .

D. Kesempatan Tanya Jawab.
....k: :. ~

Kepada pemegang saham dan/atau kuasanya yang Hadlr- dalarn R-apat
diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul
danjatau saran yang berhubungan dengan mata acara Rapat yang
dibicarakan, dengan mekanisme mengangkat tangan dan" rnenvarnpaikan
pertanyaannya.
Tidak ada pemegang saham danjatau kuasanya yan9 ~ mengajukan .»

. "
pertanyaan danjatau pendapat dalam Rapat.

E. Mekanisme Pengambilan Keputusan.

Mekanisme pengambilan keputusan dilakukan secara lisan dengan meminta
kepada pemegang saham danjatau kuasanya untuk mengangkat tangan bagi
yang memberikan suara tidak setuju dan abstain, sedangkan yang
memberikan suara setuju tidak diminta mengangkat tangan. Selain itu
pemegang saham diperkenankan memberikan suaranya melalui e-proxv.
Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara
mayoritas para pemegang saham yang mengeluarkan suara.

F. Keputusan RUPST.

Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan melalui pemunqutan suara,
sebagai berikut :

Mata Acara Rapat Pertama

Keputusan untuk Mata Acara Rapat Pertama adalah Rapat berdasarkan
musyawarah untuk mufakat, mernutuskan:
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1. Menerima baik Laporan Pengurusan Direksi dan Pengawasan Dewan
Komisaris mengenai jalannya Perseroan dan tata usaha Perseroan
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

2. Memberikan pernbebasan sepenuhnya (acquit et de charge) kepada
Dewan Kotnisaris Perseroan untuk tugas pengawasan dan Direksi
Perseroan untuk tugas pengurusan dalam tahun 2020, sepanjang
tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan
tahun buku 2020.

3. Menerima Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

4. Mengesahkan Laporan Posisi Keuangan Konsolidaslan dan Laporan
Laba Rugi Komprehensif Konsolidaslan Perseroan untuk tahun buku
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yang telah diaudit oleh
Kantor Akuntan Publtk Amir Abadi Jusuf, Arvanto, Mawar & Rekan
dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material sebagaimana
diuraikan dalam Laporan Nomor
00312/2.1030/AU.1/0S/111S-3/1/IV/2021 tertanggal 22 April 2021.

Mata Acara Rapat Kedua

Keputusan untuk Mata Acara Rapat Kedua adalah Rapat berdasarkan
musyawarah untuk tnufakat, memutuskan:

lldak membagikan dividen untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2020 dan seluruh Laba Bersih yang diperoleh
Perseroan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2020 yang akan digunakan untuk pengembangan usaha
Perseroan.

Mata Acara Rapat Ketiqa

Keputusan untuk Mata Acara Rapat Ketiga adalah Rapat berdasarkan
musyawarah untuk mufakat, memutuskan:

Mendelegasikanwewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menunjuk Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di OJK yang akan
mengaudit buku Perseroan tahun buku 2021 dan pemberian
wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan
kriteria Kantor Akuntan Publlk yang akan rnenqaudlt laporan
keuangan Perseroan untuk tahun buku 2021 tersebut sesuai dengan
ketentuan yang berlaku, serta memberikan wewenang kepada Direksi

. Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya
bagi Kantor Akuntan Publlk tersebut, pendelegasian wewenang ini
dikarenakan Perseroan masih menyelenggarakan proses seleksi
penunjukkan Akuntan Publlk tersebut.



Mata Acara Rapat Keempat

Keputusan untuk mata acara Rapat Keernpat adalah Rapat berdasarkan
musyawarah untuk mufakat, meinutuskan:

1. Menyetujui untuk melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris
Perseroan untuk menentukan gaji dan tunjangan lainnya dari para
anggota Direksi Perseroan dengan rnernperhatlkan rekomendasi dari
Komite Nominasi dan Remunerasi;

2. Memberikan kuasa kepada Komisaris Utama untuk menetapkan
besarnya honorarium dan tunjangan lainnya bagi para anggota Dewan
Komisaris Perseroan dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite
Nominasi dan Remunerasi.

RUPSLB dibuka pada puku115.10 WIB dan ditutup pada pukul 15.35 WIB.

A. Mata Acara RUPSLB adalah sebagai berikut :

1. Persetujuan atas rencana Perseroan untuk menerbitkan obllqasl/surat
utang dengan jumlah sampai sebanyak-banyaknya sebesar
USD400,OOO,OOOdalam hal Obligasi diterbitkan dalam mata uang
Dollar Amerika Serikat dan/atau sampai sebanyak-banyaknya sebesar
Rp8,OOO,OOO,OOO,OOOdalam hal Obligasi diterbitkan dalam mata uang
Rupiah ("Obligasi'i), yang merupakan suatu . transaksi , material
sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No,
17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan
Usaha.

2. Persetujuan atas rencana Perseroan dan/atau anak perusahaan
Perseroan untuk memberikan jaminan berupa:
• Jaminan Perusahaan (Corporate Guarantee) dari anak

perusahaan Perseroan; dan/atau
• Sebagian besar atau seluruh aset dari Perseroan dan/atau

anak perusahaan Perseroan berupa menara telekomunikasi
dan sarana penunjangnya;

sehubungan dengan rencana Perseroan untuk menerbitkan Obligasi
sebagaimana dimaksud dalam agenda pertama Rapat.

B. RUPSLB dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi sebagai
berikut:

1.
2.
3.
4.

Bapak Muhamad Senang Sembiring
Bapak Nobel Tanihaha
Ibu Juliawati Gunawan
Ibu Tjhin Khe Mei

- Komisaris Independen
- Direktur Utama
- Direktur
- Direktur

c. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham.
RUPSLB dihadiri oleh para pemegang saharn dan/atau kuasanya sebanvak
1.075.766.339 saham yang rnerupakan 94,566 % dari 1.137.579.698 saham
yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan atau ditempatkan
oleh Perseroan, karenanya ketentuan mengenai kuorum Rapat sebagaimana
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diatur dalam Pasal 41 ayat 1 huruf (a) dan Pasal 43 huruf (a) POJK
No.15j2020, telah terpenuhi.

D. Kesempatan Tanya Jawab.

Kepada pemegang saham danjatau kuasanya yang hadir dalarn Rapat
diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul
danjatau saran yang berhubungan dengan mata acara Rapat yang
dibicarakan, dengan mekanisme mengangkat tangan dan menyampaikan
pertanyaannya.
Tidak ada petnegang saham danjatau kuasanya yang mengajukan
pertanyaan danjatau pendapat dalam Rapat.

E. Mekanisme Pengambilan Keputusan.

Mekanisme pengambilan keputusan dilakukan secara lisan dengan meminta
kepada pemegang saham danjatau kuasanya untuk mengangkat tangan bagi
yang memberikan suara tidak setuju dan abstain, sedangkan yang
memberikan suara setuju tidak diminta tnengangkat tangan. Selain itu
pemegang saham diperkenankan memberikan suaranya melalui e-proxy.
Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara
mayoritas para pemegang saham yang mengeluarkan suara,

F. Keputusan RUPSLB.

Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan melalui pemungutan suara,
sebagai berikut:

Mata Acara Rapat Pertama

Keputusan untuk mata acara Rapat Pertama adalah Rapat berdasarkan
musyawarah untuk mufakat, memutuskan:

1. Menyetujui rencana Perseroan untuk menerbitkan obllqasl/surat utang
dengan jumlah sampai sebanyak-banyaknya sebesar USD400.000.000
dalam hal Obligasi diterbitkan dalam mata uang Dollar Amerika Serikat
danjatau sampai sebanyak-banyaknya sebesar Rp.B.OOO.OOO.OOO.OOO
dalam hal Obligasi diterbitkan dalam mata uang Rupiah ("Obligasi''), yang
merupakan suatu transaksi material sebagaimana dimaksud dalam
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17jPOJK.04j2020 tentang
Transaksi Material dan PerubahanKegiatan Usaha.

2. Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi
Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan
keputusan penerbitan Obligasi tersebut.

Mata Acara Rapat Kedua

Keputusan untuk mata acara Rapat Kedua adalah Rapat berdasarkan
musyawarah untuk mufakat, memutuskan:



1. Menyetujui rencana Perseroan dan/atau anak perusahaan Perseroan
untuk rnernberikan jarninan berupa:

Jarninan Perusahaan (Corporate Guarantee) dari anak
perusahaan Perseroan; dan/atau
Seluruh rnenara telekornuntkasl berikut tanah dlrnane rnenara
telekornunikasi berada dan perangkat penunjang rnenara
telekornunikasi yang dirniliki oleh Perseroan dan/atau Anak
Perusahaan Penjarnin;

sehubungan dengan rencana Perseroan untuk rnenerbitkan Obligasi
sebagairnana telah diputuskan pada Mata Acara Rapat Pertarna.

2. Mernberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada
Direksi Perseroan untuk rnelakukan segala tindakan sehubungan
dengan keputusan pernberian jarninan tersebut.

Berita Acara RUPST dan RUPSLB tersebut dirnuat dalarn akta saya, Notaris tertanggal
03 Juni 2021 berturut-turut dengan Nornor 4 dan Nornor 5.

Dernikian Ringkasan Risalah Rapat ini saya sarnpaikan, untuk rnernenuhi Pasal 49
ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang
Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Urnurn Pernegang Saharn Perusahaan Terbuka.
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