
Judul: Studi Investor Global: apakah investor terlalu mengandalkan negara? 

Cuplikan: 

Pemerintah berjuang menyeimbangkan pembukuan mereka dan perekonomian global berada dalam 
keadaan genting, namun investor sangat meyakini bahwa kebijakan pemerintah  masih dapat 
memberikan kontribusi yang signfikan bagi penghasilan pensiun mereka. Jadi, apakah investor 
bersikap realistis atau malah terlalu optimis? 

Utama: 

Investor bersikap realistis dalam hal berapa lama mereka akan hidup dalam masa pensiun (21,2 
tahun) dan kebutuhan untuk mendiversifikasikan sumber penghasilan mereka untuk pensiun, namun 
apakah investor terlalu optimis mengenai berapa besar kontribusi yang dapat diberikan melalui 
kebijakan pemerintah  bagi penghasilan pensiun mereka? 

Studi Investor Global Schroders 2016 menemukan: 

• Investor, rata-rata, menyakini bahwa kebijakan pensiun pemerintah akan memberikan 
kontribusi sebesar 18,8% bagi penghasilan pensiun mereka 

Terlalu mengandalkan sumber uang pensiun melalui kebijakan pemerintah? 

Mengingat gentingnya keadaan perekonomian global, apakah ini merupakan keprihatinan utama?  

Hasil buruk jangka panjang dari krisis keuangan dan dampak berkepanjangan dari longgarnya 
kebijakan moneter dan langkah-langkah penghematan belum sepenuhnya dipahami.  

Malah, nilai pensiun yang ditentukan oleh kebijakan pemerintah kemungkinan akan anjlok, 
bukannya naik, sebab pemerintah berjuang mengendalikan defisit, utang yang meningkat tajam dan 
konsekuensi yang tidak diinginkan dari langkah yang dirancang untuk mendongkrak pertumbuhan 
ekonomi. 

Bersiap untuk penurunan pensiun 

Dipadukan dengan ekspektasi pengembalian penghasilan investor yang terlalu optimis (9,1%) dan 
cakrawala investasi jangka pendek (3,2 tahun), ini bisa menjadi landasan bagi masalah keuangan di 
masa mendatang. 

Jika investor mengantisipasi kebijakan pemerintah mengenai pensiun akan menjadi penyelamat 
mereka, kemungkinan mereka akan menyaksikan penurunan dalam penghasilan pensiun. 

Tanpa sadar berjalan memasuki krisis pensiun 

Kendati sebagian besar negara maju saat ini menawarkan pensiun negara yang sehat, masa depan 
kurang menentu, kecuali perekonomian global mengalami pemulihan drastis dan pemerintah dapat 
menaikkan pajak. 

 

 

 

 

 



  Pensiun negara 
tahunan 

maksimum 

Terkait 
pendapatan? 

Rata-rata 
pendapatan 

dalam £ 

Usia Pensiun 
Negara 

Pria Wanita 
1 Spanyol £26.630  £23.491 65 65 
2 Jerman £26.366  £29.366 65 65 
3 Swedia £25.155  £37.014 65 65 
4 Amerika Serikat £18.856  £36.162 66 66 
5 Prancis £15.811  £29.817 60 60 
6 Brasil £14.969  £5.318 65 60 
7 Australia £12.640  £49.283 65 64,5 
8 Denmark £11.381  £45.661 65 65 
9 Belanda £10.981  £35.627 65 65 
10 Irlandia £10.415  £41.803 65 65 
11 Kanada £7.843  £35.745 65 65 
12 Inggris £7.488a  £31.413 65 62 
13 Jepang £5.530  £27.902 65 65 
14 Yunani £3.756  £17.772 65 65 
15 Afrika Selatan £1.044  £7.421 60 60 
Untuk informasi lebih lanjut tentang cara menginvestasikan uang Anda, kunjungi www.which.co.uk/nvestments 

Catatan kaki: Pensiun dasar negara setelah reformasi 2016. Sumber: OECD dan ISSA. Akurat hingga: 1 Maret 2013 

Sumber: https://conversation.which.co.uk/money/uk-state-pension-comparison-serps/ 

Studi Investor Global Schroders mengungkapkan bahwa investor kemungkinan secara tidak sadar 
berjalan memasuki krisis keuangan di kemudian hari.  

Dengan meningkatnya rata-rata usia pensiun, membengkaknya defisit pensiun dan perekonomian 
global berjuang untuk pulih dari krisis kredit, tanda-tandanya sudah jelas: investor sekarang harus 
lebih banyak mengandalkan diri sendiri dan jangan terlalu mengandalkan sumber pensiun melalui 
kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah . 

 
 
Catatan: Tentang Studi Investor Global Schroders 2016 

Schroders menugaskan Research Plus Ltd untuk melakukan, antara 30 Maret dan 25 April 2016, sebuah studi 
online independen terhadap 20.000 investor di 28 negara di seluruh dunia, termasuk Australia, Brasil, Kanada, 
China, Prancis, Jerman, India, Italia, Jepang, Belanda, Spanyol, Inggris dan Amerika Serikat. Riset ini 
mendefinisikan ‘investor’ sebagai mereka yang akan berinvestasi setidaknya €10.000 (atau yang setara) dalam 
12 bulan ke depan dan yang telah melakukan perubahan pada investasi mereka dalam lima tahun terakhir. 
Individu ini mewakili pandangan investor di setiap negara yang disertakan dalam studi. 

Informasi Penting: 

Informasi dan opini yang terdapat di dalam dokumen ini telah disusun atau diperoleh oleh PT Schroder 
Investment Management Indonesia ("Schroder Indonesia") dari sumber yang diyakini oleh Schroder Indonesia 
dapat diandalkan dan dengan itikad yang baik, dan Schroder Indonesia dapat dimungkinkan untuk tidak 
melakukan verifikasi atau pemeriksaan secara detail/ due diligence terhadap keakuratan informasi tersebut. 
Semua pendapat atau perkiraan yang terkandung di dalam dokumen ini sepenuhnya berdasarkan penilaian 
Schroder Indonesia sampai dengan tanggal dokumen ini dibuat dan dapat berubah sewaktu-waktu tanpa 
pemberitahuan terlebih dahulu. 
Informasi yang terkandung dalam dokumen ini disediakan untuk tujuan informasi saja, dan tidak dapat 
dianggap sebagai jaminan kinerja atau profitabilitas dari portofolio di bawah manajemen Schroder Indonesia. 
Perlu dipahami dengan baik bahwa nilai investasi bisa mengalami penurunan dan juga bisa mengalami 
kenaikan dan hal tidak dijamin oleh perusahaan kami. 

http://www.which.co.uk/nvestments
https://conversation.which.co.uk/money/uk-state-pension-comparison-serps/


Isi dari dokumen ini dan semua informasi rahasia yang berkaitan dengan Schroder Indonesia wajib 
diperlakukan oleh perusahaan berdasarkan aturan pembatasan kerahasiaan. Informasi ini hanya dapat 
digunakan untuk tujuan menilai proposal kami. Informasi rahasia termasuk (namun tidak terbatas pada): 
• strategi investasi, proses, know-how dan rincian dari mandat investasi yang diusulkan pihak Schroders '; 
• pengaturan biaya dan komisi; 
• informasi tentang nasabah Schroders lainnya '; 
• setiap informasi pihak ketiga yang tunduk pada aturan pembatasan kerahasiaan; 
• data dana kepemilikan, dan 
• rincian staf kami. 
Informasi rahasia ini tidak boleh diungkapkan kepada pihak lain/ ketiga dan hanya boleh diungkapkan kepada 
mereka yang diperlukan untuk menilai informasi tersebut, termasuk karyawan perusahaan anda, agen dan 
penasihat profesional dengan tujuan mempelajari proposal kami. Anda harus memastikan bahwa orang-orang 
ini memahami akan sifat kerahasiaan dari informasi tersebut dan memperlakukannya sesuai dengan aturan 
pembatasan kerahasian. 
Anda memahami dan menyetujui bahwa pengungkapan yang tidak sah atas penggunaan informasi rahasia ini 
akan menyebabkan kerugian, kerusakan yang diakibatkan oleh tindakan tersebut dan kami berhak untuk 
memperoleh penggantian rugi tersebut secara penuh. 
Anda akan memberikan kembali dan / atau menghancurkan semua informasi rahasia atas permintaan tertulis 
dari kami. 
Baik perusahaan kami maupun perusahaan anda tidak akan mengungkapkan informasi apapun atau membuat 
pengumuman apapun yang berkaitan dengan dokumen ini tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari 
antara pihak kecuali seperti yang dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku atau 
diminta oleh otoritas hukum yang berwenang. Dokumen ini juga berisi istilah indikatif untuk tujuan diskusi saja 
dan tidak dimaksudkan untuk memberikan satu-satunya dasar bagi evaluasi dari model / investasi yang kami 
usulkan. 
PT Schroder Investment Management Indonesia 
Gedung BEI Tower 1 Lantai 30 
Jl Jend Sudirman Kav 52-53 
Jakarta 12190, Indonesia 

PT Schroder Investment Management Indonesia (PT SIMI) telah memperoleh izin sebagai Manajer Investasi 
dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan dalam melakukan kegiatan usahanya diawasi oleh OJK. 

 


