
 

Mereka yang menyatakan bahwa pengetahuan 
investasi mereka sebagai ahli, atau mahir, lebih 
besar kemungkinannya untuk merasakan hal ini: 
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Kurang dari setengah partisipan merasa sangat percaya diri mengenai berapa 
pastinya jumlah uang yang mereka miliki di berbagai penyedia layanan keuangan 

Orang-orang di Indonesia umumnya aktif jika menyangkut keuangan pribadi mereka 

Orang-orang di Indonesia sering menyalahkan diri mereka sendiri untuk ketidakpuasan ini 

Dan sepertinya tindakan tersebut tidak menguntungkan, dengan hampir 
setengah dari mereka merasa tidak puas dengan investasi mereka 

Kurangnya kepuasan semakin meningkat dengan naiknya 
harapan pendapatan dan pengembalian investasi 

Dan apa yang diinginkan oleh orang-orang di Indonesia tidak jauh berbeda dengan 
apa yang mereka harapkan secara realistis 

Kerap kali orang-orang cenderung untuk berinvestasi di 
negara asal mereka atau pasar yang familier bagi mereka 

Pengembalian investasi 
total tahunan (yaitu 
pertumbuhan pendapatan 
dan modal) yang diharapkan 
untuk diperoleh oleh 
orang-orang, setiap tahun, 
dari portofolio investasi 
total mereka selama lima 
tahun ke depan 

Bagaimana orang-orang merespons suatu periode volatilitas pasar 

Alasan mengapa tidak mencapai hasil yang diinginkan dari investasi selama lima tahun terakhir 

2019

2018

Saya seharusnya tetap berinvestasi lebih lama Saya seharusnya menarik uang lebih cepat

Saya tidak cukup mengambil risiko Saya mengambil terlalu banyak risiko

Saya bertindak atas nasihat yang 
buruk dari orang lain 

Saya mengabaikan nasihat yang diterima 
dari penasihat keuangan saya

Saya mengambil analisis yang salah 
untuk apa yang saya butuhkan

Saya bertindak atas nasihat yang 
buruk dari penasihat keuangan saya

 

Schroders menugaskan Research Plus Ltd untuk melakukan studi online independen antara 4 April dan 7 Mei 2019 terhadap lebih dari 
25.000 orang-orang di 32 negara di seluruh dunia, yang meliputi Australia, Brasil, Kanada, Tiongkok, Prancis, Jerman, India, Italia, 
Jepang, Belanda, Spanyol, UEA, Inggris, dan Amerika Serikat. Riset ini mendefinisikan “orang-orang” sebagai mereka yang akan 
menginvestasikan paling sedikit €10.000 (atau setara) di dalam 12 bulan ke depan dan telah membuat perubahan pada investasi mereka 
dalam 10 tahun terakhir. 

Jumlahnya mungkin tidak mencapai 100% karena pembulatan 

dari partisipan merasa sangat 
percaya diri mengenai berapa 
jumlah uang yang mereka 
miliki di berbagai penyedia 
layanan keuangan 

dari partisipan memeriksa 
investasi mereka minimal 
setiap bulan  

Apakah orang-orang di Indonesia 
mengendalikan keuangan mereka? 
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Mulai dari dana pensiun sampai tabungan, setiap 
investasi memiliki risiko dan potensi keuntungan. 
Maka, tidak perlu dikatakan lagi bahwa orang-orang 
ingin merasa memegang kendali atas keuangan pribadi 
mereka. Namun, apakah orang-orang di Indonesia 
benar-benar mengambil pendekatan yang terbaik 
dalam mengatur investasi mereka? 

Kami berbicara kepada lebih dari 25.000 orang, dari 32 
negara di seluruh dunia, untuk menelusuri perilaku 
mereka dalam berinvestasi.  

Materi pemasarant

45%

82%

dari partisipan tidak 
mencapai apa yang 
mereka inginkan dengan 
investasi mereka selama 
lima tahun terakhir 

dari partisipan lebih memilih produk 
dana investasi yang diinvestasikan di 

negara asal mereka

dari partisipan lebih memilih dana 
yang diinvestasikan di negara 

yang familier bagi mereka

dari partisipan berpikir bahwa 
pasar negara berkembang 

adalah terlalu berisiko

43%

42% 42% 24%

13,1%

5
years

2,1
years

13,5%

70%

18% dari partisipan tetap pada rencana 
investasi awal mereka 

dari partisipan melakukan perubahan terhadap 
profil risiko portofolio investasi mereka  

Berapa lama umumnya 
Anda disarankan untuk 
tetap berinvestasi dalam 
suatu produk (dalam tahun) 

Rata-rata lama waktu 
orang-orang tetap berin-
vestasi pada suatu produk 
sebelum beralih ke produk 
lainnya atau mencairkannya 
(dalam tahun) 

adalah level minimum pendapatan 
yang ingin diterima oleh orang-orang 

adalah level pendapatan yang diharapkan untuk diterima 
oleh orang-orang selama 12 bulan berikutnya 

15,5%

16,8%

Namun, mereka mungkin dianggap terlalu aktif; berinvestasi kurang dari 
lima tahun, periode investasi yang umumnya disarankan oleh panduan 
profesional. Mereka juga mengambil keputusan reaktif 

Informasi penting 

Informasi  ini bukan merupakan penawaran, proposal, atau rekomendasi untuk membeli atau menjual instrumen keuangan apa pun atau 
untuk mengadopsi strategi investasi apa pun. Informasi di sini diyakini sebagai bisa diandalkan, tetapi kami tidak menjamin kelengkapan atau 
keakuratannya. Seluruh data dikumpulkan oleh kami dan disediakan tanpa jaminan apa pun dari kami. Dengan demikian data harus 
diverifikasi secara independen sebelum publikasi atau penggunaan lebih lanjut. Data pihak ketiga dimiliki atau dilisensikan oleh penyedia 
data dan tidak boleh direproduksi, diekstraksi, atau digunakan untuk tujuan lain apa pun tanpa persetujuan dari penyedia data. Baik kami, 
maupun penyedia data, tidak akan memiliki kewajiban sehubungan dengan data pihak ketiga.

Materi ini tidak dimaksudkan untuk menyediakan dan tidak semestinya diandalkan sebagai saran akuntansi, legal, atau pajak. Pengandalan 
tidak boleh ditempatkan pada pandangan atau informasi apa pun di dalam materi ketika mengambil keputusan strategis dan/atau investasi 
individual. Tidak ada tanggung jawab yang bisa diterima karena kesalahan atas fakta atau pendapat. Setiap rujukan atas sekuritas, sektor, 
wilayah dan/atau negara hanyalah sebagai ilustrasi. Schroders telah menyatakan pandangan dan opininya sendiri dalam dokumen ini, dan 
hal tersebut dapat berubah.

Nilai investasi dan pendapatan dapat naik dan turun, sementara investor mungkin tidak memperoleh kembali jumlah dana yang 
diinvestasikan di awal. Perubahan nilai tukar mungkin dapat menyebabkan nilai investasi luar negeri apa pun meningkat atau turun.

PT Schroder Investment Management Indonesia, Gedung Bursa Efek Indonesia Tower 1, Lantai 30, Jl Jend Sudirman Kav 52-53, Jakarta 
12190, Indonesia. PT Schroder Investment Management Indonesia telah menerima izin manajer investasi dari, dan diawasi oleh Otoritas Jasa 
Keuangan Indonesia (OJK).


