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laooran Penvelengparaan Public Expose Tahunan

Dengan hormat
Sesuai dengan ketentuan PT Bursa Efek Indonesia ("BEl") Nomor l-E butir V tentang Kewajiban Public Expose, maka PT

Asuransi Multi Artha Guna Tbk (selanjutnya disebut "Perseroan") telah melaksanakan Public expose Tahunan secara
virtual pada hari iumat, 5 November 2021. Acara dimulai pada pukul 10.00 WIB dan selesai pada pukul 11.00 WlB.
Keseluruhan rangkaian acara Public Expose Tahunan telah berjalan dengan lancar.

Pemaparan materi Public Expose dibawakan oleh Karel Fi$ijanto selaku Wakil Presiden Direktur dan dihadiri oleh
peserta antara lain pemegang saham dan invidu serta media (daftar hadir terlampir).
Dalam pemaparan materi Public Expose Tahunan 2021, Bapak Karel Fitr'rjanto memaparkan tentang profil perusahaan
secara singkat komposisi pemegang saham, ikhtisar keuangan sampai dengan Kuartal Ill- 2021yang terdiri darijumlah
aset, jumlah liabilitas, jumlah ekuitas, jumlah investasi, hasil investasi, premi bruto, klaim bruto, laba bersih dan tingkat

solvabilitas. Public Expose kali ini juga memaparkan tentang perkembangan harga saham Perseroan dan kegiatan
Corporate Social Responsibility selama tahun 2021 serta rencana Perseroan selanjutnya.
Setelah pemaparan materi Public Expose, beberapa pertanyaan telah diajukan oleh Peserta dan dijawab oleh Direksi
Perseroan. Rangkuman pertanyaan dan jawaban terdapat.dalam lampiran surat ini.

Demikian laporan kami atas penyelenggaraan Public Expose yang telah kami selenggarakan, Atas perhatian dan
kerjasamanya kami ucapkan

terimakasih.

ct
Hormat kami,

ffirffimnrur
Conqlary

Israeni Miradani S.
Corporate Sesetary
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Ringkasan Sesi Tanya Jawab Public Expose Tahunan PT Asuransi Multi Artha Guna Tbk

Pertanyaan 1:
per akhir Q3 2027, AMAG memiliki deposito sekitar 1 triliun rupiah. Mohon penjelasan rencana penggunaan dana ini
dalam jangka pendek. Menurut pandangan management, berapa rupiah cash buffer yang dirasa cukup optimal (aman

tetapitidak over liquidity) untuk bisnis seperti AMAG?
Jawaban:
Sepertiyang kita ketahui, kondisiekonomi lndonesia masih fluktuatif dalam satu tahun belakangan iniyang disebabkan
oleh kondisi pandemi, sehingga kami lebih berhati-hati dalam menempatkan sejumlah deposito ini ke dalam beberapa
ekuitas.

Menjawab pertanyaan terkait jumlah cash buffer yang cukup aman untuk digunakan oleh bisnis seperti MAG, jika
melihat dari ketentuan yang diwajibkan

OJK

maka nilai solvabilitas minimal dalam suatu perusahaan adalah sebesar

72ff/o, namun banyak perusahaan termasuk MAG yang memiliki nilai solvabilitas 2 atau 3 kali lipat lebih besar dari

ketentuan wajib tersebut. Dengan jumlah asset yang dimiliki oleh Perusahaan

ini untuk meningkatkan

bisnis

perusahaan.
Perusahaan juga memiliki liquid cosh, sehingga dalam melakukan pembayaran klaim kepada Nasabah lebih cepat.

Selain

itu,

Perusahaan akan menggunakannya untuk

investasi, seperti diguankan untuk investasi teknologi,

pembukaan kantor-kantor cabang baru, sumber daya manusia dan beberapa investasi lain.

Pertanyaan 2

:

Pada Desember 2020, AMAG dan Bank Panin telah setuju membatalkan perjanjian Bancassurance' Apakah
pembatalan

ini berpengaruh baik atau buruk untuk bisnis AMAG dalam jangka

Panjang? Bagaimana strategi

pemasaran AMAG ke depan?

Jawaban:
Kami telah memiliki perjanjian Kerjasama dengan Bank Panin. Di bulan Desember 2O2O, Perianjian Kerjasama
mengalami perubahan dalam beberapa bagian.

Namun pada dasarnya kerjasama dengan Bank Panin masih sama dan tetap berlanjut. Dalam strategi pemasaran

('

.

dengan Bank Panin sendiri, kami berencana akan mengembangkan kerjasama dalam membuat produk-prqduk baru,

pembuatan aplikasi digital untuk meningkatkan pelayanan nasabah dimana hal tersebut akan meningkatkan bisnis
kedepannya.
Pertanyaan 3:
Fairfax Financial Holding menargetkan pertumbuhan book value sebesar 15% CAGR dalam jangka panjang. Apakah
AMAG juga memilikitarget sejenis? Apakah ada perbedaan besaran target mengingat AMAG beroperasi di emerging

marketyangmemiliki peluang tumbuh lebih tinggi namun nilai mata uang yang lebih lemah.
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Jawaban:
pada dasarnya kami memiliki target pertumbuhan yang sama dengan Fairfax Financial Holdings, dan kami akan
besar dari
menggunakan 15% CAGR ke dalam investment value dan kami bermaksud untuk meningkatkan rate lebih
jangka
marke! namun mungkin ini tidak akan dilakukan dalam waktu dekat namun target ini akan kamijalankan untuk
panjang.

PertanYaan

4:

Bagaimana pembayaran deviden saat ini dan strategi untuk pemasaran melalui digital/insurtech?

Jawaban:
Di pertengahan 2021, kami membayarkan deviden sebesar Rp. 250 Milyar atau Rp. 50 per lembar saham. Di masa
rnendatang, pembayaran deviden adalah sesuatu yang perlu kita perhitungkan di akhir tahun dan deviden akan
dibayarkan berdasarkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.
Dalam strategi pemasaran di masa mendatang, perusahaan digital sangat marak di pasar saat ini' Terdapat banyak
yang menawarkan jasa- jasa belanja, tiket, dan lainnya. Adp juga perusahaan agregator Yang menjual langsung kepada
Konsumen, dan ada juga digital company yang khusus menjual produk-produk tertentu.
saat ini
Saat ini MAG sedang bekerja sama dengan beberapa digitol company dalam pemasaran produk asuranii, dan

kami juga sedang *"ng"nib"ngkan website serta aplikasi digital yang memasarkan produk asuransi di mana selain

ditujukan untuk meningkatkan pemasaran produk, namun juga untuk meningkatkan pelayanan pada customer.
Pertanyaan 5

:

Bagaimana strategi perusahaan dalam menempatkan investasi yang menguntungkan?

Jawaban:
perusahaan mempunyai komite investasi, dimana di anggota Komite ini terdiri dari internal MAG dan external. Komite

lnvestasi ini bertugas untuk memberikan advice kepada Direksi sehubungan dengan investasi yang dapat dilakukan

tL

.

oleh perusahaan yang dapat menguntungkan perusahaan. Sehingga dengan adanya komite lnvestasi ini, pqrusahaan
dapat terbantu untuk terhindar dari dampak negatif.
Pertanyaan 6 :
Rencana ke depan Perusahaan salah satunya adalah penjualan produk asuransi melalui platform kanal digital

marketing, upaya upaya apa saja yang akan dilakukan Perusahaan untuk dapat segera merealisasikan rencana

tersebu! serta bagaimana upaya mitigasi risiko atas penjualan produk secara digital?
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lawaban:

-

MAG saat initelah terintegrasidengan beberapa platform digital untuk melaksanakan penjualan produkasuransi
MAG.

-

Menerbitkan polis dalam bentuk digital pada kantor-kantor cabang.
Mengembangkan website perusahaan sehingga customer dapat mengakses polis melalui website, atau
melakukan penutupan/renewal polis melaluiwebsite. MAG juga saat ini sedang membangun aplikasi digitalyang
akan mempermudah customer untuk mengakses polis, namun dengan tetap memperhatikan mitigasi rislko dalam

penjualan secara digital.

Pertanyaan 7:
Mengingat kondisi pandemic Covid 19 pada tahun ini masih berlanjut yang mengakibatkan adanya perlambatan bisnis
secara umum, strategi apa saja yang telah dilakukan oleh Perusahaan, sehingga perusahaan pada tahun 2021 ini
berhasil mengalami pertumbuhan atau kenaikan pendapatan laba bersih, premi bruto dan hasil investasi dlbandingkan
pada periode yang sama di tahun sebelumnya?

Jawaban:
Covid 19 memberikan dampak kepada semua perusahaan/bisnis di seluruh belahan dunia, MAG sempat mengalami
perlambatan pertumbuhan bisnis di tahun 2020 di awalterjadinya pandemic.
Selain itu, dampak dari pandemic Covid 19 juga terjadi pada sisi karyawan, dimana karyawan banyak yang harus
bekerja dari rumah, dan banyak juga dari karyawan yang harus kehilangan anggota keluarganya akibat Covid 19.
Maka upaya yang kami berikan atas kondisi ini adalah memberikqn support kepada seluruh karyawan dan memastikan
bahwa lingkungan kerja senantiasa disanitasi, menyediakan kebutuhan kesehatan seluruh karyawan dan memastikan

protokol kesehatan selalu dipatuhi. Hal ini dilakukan untuk memastikan agar seluruh karyawan kami terjamin
kesehatannya sehingga tetap bisa melayani customer dengan baik. Oleh karena itu dengan kondisi pandemik ini, MAG

dapat memastikan pelayanan costumer dapat tetap berjalan dengan lancar termasuk dalam pelayanan penutupan
asuransi maupun penanganan klaim.

qi

Pertanyaan 8:
Strategi apa saja yang akan dilakukan Perusahaan di tahun 2-022 agar perusahaan tetap dapat mempertahankan atau
bahka n meningkatkan pencapaia n kinerja keuanga n Perusahaan?

Jawaban:
Bertumbuh di segmen usaha yang menguntungkan yaitu bancdssurance, ogency, broker, digital marketing. Efisiensi
biaya dengandigital sehingga memberikan hasil produksiyang lebih besar dan meningkatkan kepuasan konsumen.

$

