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Ikhtisar

Tentang penelitian

Kekhawatiran tentang kelestarian terus 
bertambah; dari mengatasi perubahan iklim, 
hingga perkembangan sosial, kesehatan, 
dan teknologi. Ini tercermin dalam 
semakin pentingnya investasi lestari, yang 
menawarkan kesempatan untuk memadukan 
laba dengan dampak positif. Kami berbicara 
dengan lebih dari 25.000 orang di 32 negara 
di seluruh dunia, tentang sikap mereka 
terhadap berinvestasi secara lestari.

Pada bulan April 2019, Schroders 
melakukan sebuah survei daring (online) 
independen terhadap lebih dari 25.000 
investor di 32 negara di seluruh dunia. 
Negara-negara tersebut meliputi Australia, 
Brasil, Kanada, Tiongkok, Prancis, Jerman, 
India, Italia, Jepang, Belanda, Spanyol, 
Inggris, dan AS. Riset ini mendefinisikan 
“orang-orang” sebagai mereka yang akan 
menginvestasikan paling sedikit €10.000 
(atau setara) dalam 12 bulan ke depan dan 
telah membuat perubahan pada investasi 
mereka dalam 10 tahun terakhir.

Catatan: Angka-angka dalam dokumen ini 
mungkin tidak berjumlah 100 persen karena 
pembulatan atau pertanyaan dengan 
jawaban lebih dari satu.

Hasilnya menunjukkan beberapa tantangan 
yang mencegah investasi lestari dari adopsi 
secara luas. Walau orang-orang melihat 
kelestarian sebagai prioritas, hal itu sering 
kali dikalahkan oleh motivasi keuangan. 
Demikian pula, orang-orang tidak merasa 
terdorong dengan layak untuk berinvestasi 
secara lestari. Karena itu, dana pribadi 
mereka tidak digunakan sedemikian 
rupa sehingga dapat berkontribusi kepada 
dunia yang lebih lestari.
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Temuan kami  
secara ringkas

Faktor-faktor kelestarian merupakan 
sebuah pertimbangan utama ketika 
memilih investasi. 
57% akan selalu mempertimbangkan faktor-
faktor kelestarian saat memilih produk 
investasi, naik hingga 66% orang di Asia.

Investor menginginkan kelestarian untuk 
ada dalam semua produk  
61% orang meyakini bahwa semua reksa 
dana investasi harus mempertimbangkan 
faktor-faktor kelestarian, bukan hanya reksa 
dana yang dirancang secara khusus sebagai 
“dana investasi lestari”.

Orang-orang meyakini bahwa dana pribadi 
mereka dapat berdampak pada dunia yang 
lebih luas. 
Hampir dua pertiga (60%) orang meyakini 
bahwa pilihan investasi individu mereka 
dapat membuat perbedaan untuk 
membangun dunia yang lebih lestari. 

Menariknya, Generasi X tampak  
lebih termotivasi oleh kelestarian  
daripada Milenial. 
61% Generasi X (38-50 tahun) akan 
selalu mempertimbangkan faktor-faktor 
kelestarian saat memilih sebuah produk 
investasi, dibandingkan dengan 59% 
Milenial (18-37 tahun). Demikian pula, 
Generasi X paling mungkin merasa bahwa 
investasi individu mereka dapat berdampak 
langsung dalam berkontribusi kepada dunia 
yang lebih lestari (64%) diikuti oleh Milenial 
(60%) dan Baby Boomers (57%).

Masalah lingkungan adalah kekhawatiran 
mengenai kelestarian terbesar bagi  
orang-orang. 
Sekalipun semua tujuan pembangunan 
lestari PBB penting bagi manusia, 
melindungi planet dari kemerosotan 
dipandang sebagai yang paling penting, 
dan 87% orang meyakini bahwa perubahan 
iklim berdampak pada investasi mereka.

Insentif finansial masih mengungguli 
kelestarian. 
Terlepas dari minat pada investasi lestari, 
orang-orang masih lebih memprioritaskan 
keuangan dalam arti penting ketika 
mempertimbangkan investasi; dengan 
menghindari kehilangan uang sebagai yang 
terpenting, diikuti oleh memenuhi harapan 
imbal hasil. 

Orang-orang menyukai pendekatan 
investasi yang bertanggung jawab 
Pendekatan yang bertanggung jawab, 
yang berarti berinvestasi di perusahaan-
perusahaan yang terbaik di kelasnya 
dari segi masalah lingkungan atau sosial 
atau cara perusahaan dikelola, dianggap 
sebagai metode terpenting (40%) diikuti 
oleh pendekatan terintegrasi (39%) yang 
berfokus pada perusahaan-perusahaan 
yang lebih cenderung mencetak laba 
melalui kelestarian. Pendekatan tersaring, 
yang berarti menghindari investasi di 
perusahaan-perusahaan kontroversial, 
dianggap paling kurang penting (21%).

Tidak cukup upaya dilakukan untuk 
mendorong orang berinvestasi  
secara lestari. 
Orang-orang mengenali beberapa faktor 
yang akan memotivasi mereka untuk 
berinvestasi lebih lestari, seperti perubahan 
regulasi (60%), peringkat independen untuk 
reksa dana (60%), dan akses ke informasi 
dari penasihat keuangan mereka (59%).

Satu dari empat yang mengaku 
berpengetahuan investasi tingkat  
lebih tinggi saat ini berinvestasi  
dalam investasi lestari. 
23% dari mereka yang menganggap diri 
ahli/mahir sudah berinvestasi dalam reksa 
dana lestari, dengan 32% dari semua orang 
ingin berinvestasi di dalamnya.
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Investasi lestari adalah 
penting di seluruh dunia

Investasi lestari adalah penting bagi orang-
orang di seluruh dunia, dengan lebih dari 
setengahnya (57%) selalu mempertimbangkan 
faktor-faktor kelestarian ketika memilih 
produk investasi. Sebagian besar orang (60%) 
juga meyakini bahwa pilihan investasi individu 
mereka dapat membuat perbedaan untuk 
membangun dunia yang lebih lestari.

Secara umum, orang-orang juga meyakini 
bahwa semua dana investasi harus 
mempertimbangkan faktor-faktor kelestarian, 
tidak hanya dana investasi yang dirancang 
khusus sebagai “dana investasi lestari”, 
dengan 61% orang merasa seperti ini.

Menariknya, hanya 51% investor Eropa 
yang selalu mempertimbangkan faktor-
faktor kelestarian ketika berinvestasi 
dan 55% percaya bahwa pilihan pribadi 
mereka dapat berdampak yang lebih luas 
pada dunia. Ini agak mengejutkan, jika 
mengingat fokus regulasi pada kelestarian 
di Uni Eropa. Kecenderungan untuk selalu 
mempertimbangkan faktor-faktor kelestarian 
terendah adalah di Denmark (43%) dan 
Belanda (45%). Kedua negara ini telah memiliki 
fokus pada kelestarian lebih lama daripada 
bagian-bagian lain dunia; sehingga, temuan ini 
mungkin menunjukkan bahwa investor lokal 

57%
orang selalu 
mempertimbangkan 
faktor-faktor kelestarian 
saat memilih suatu  
produk investasi

Manakah dari pernyataan-pernyataan berikut tentang kelestarian yang disetujui orang-orang?

Sangat setuju Agak setuju Netral Agak tidak setuju Sangat tidak setuju

Semua reksa dana investasi harus 
mempertimbangkan faktor-faktor 
kelestarian, bukan hanya dana 
investasi yang dirancang khusus 
sebagai “dana investasi lestari”

Investor individu seperti saya dapat 
berkontribusi secara signifikan kepada 
dunia yang lebih lestari dengan 
memilih produk investasi lestari

Saya selalu mempertimbangkan 
faktor-faktor kelestarian ketika 
memilih sebuah produk investasi

23%

23%

21% 36% 26% 12% 5%

37% 25% 10% 5%

38% 25% 9% 5%

tidak mempertimbangkan kelestarian karena 
sudah tersirat dalam berinvestasi.

Di tingkat negara, dua negara Asia menonjol 
sebagai yang tampaknya paling percaya 
bahwa perilaku investasi pribadi mereka 
dapat berdampak lebih luas: India (87%) 
dan Thailand (80%). Jepang berada di ujung 
lain dari skala, dengan hanya 33% orang 
yang percaya bahwa investasi mereka 
dapat membantu berkontribusi kepada 
dunia yang lebih lestari. Hampir sembilan 
dari sepuluh (87%) orang dari India selalu 
mempertimbangkan faktor-faktor kelestarian 
saat berinvestasi, diikuti oleh 80% di Cina.
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 Negara Semua dana investasi harus  
mempertimbangkan faktor-faktor 
kelestarian, bukan hanya reksa 
dana yang dirancang secara khusus 
sebagai “dana investasi lestari”

Investor individu seperti saya  
dapat berkontribusi secara  
signifikan kepada dunia yang  
lebih lestari dengan memilih  
produk investasi lestari

Saya selalu mempertimbangkan 
faktor-faktor kelestarian ketika 
memilih sebuah produk investasi

Argentina 59% 62% 55%

Asia 66% 63% 66%

Australia 64% 62% 53%

Austria 49% 50% 43%

Belgia 48% 48% 45%

Brasil 73% 76% 72%

Kanada 51% 49% 40%

Chili 61% 62% 59%

China 78% 70% 80%

Denmark 50% 43% 40%

Prancis 58% 55% 52%

Jerman 64% 60% 57%

Hong Kong 56% 52% 53%

India 88% 87% 87%

Indonesia 74% 73% 76%

Italia 60% 58% 54%

Jepang 37% 33% 42%

Meksiko 71% 73% 68%

Belanda 47% 45% 41%

Lainnya 65% 64% 57%

Polandia 63% 62% 63%

Portugal 62% 63% 55%

Rusia 69% 59% 63%

Singapura 66% 64% 61%

Afrika Selatan 68% 69% 61%

Korea Selatan 50% 55% 55%

Spanyol 62% 61% 54%

Swedia 53% 47% 44%

Swiss 51% 48% 48%

Taiwan 63% 60% 59%

Thailand 79% 80% 77%

UEA 64% 66% 62%

Inggris 60% 61% 52%

Amerika Serikat 61% 62% 51%

Manakah dari semua pernyataan berikut yang disetujui orang-orang?
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Generasi X memimpin 
gerakan ini
Ketika melihat sikap terhadap kelestarian, 
berdasarkan kelompok usia, tidak ada 
korelasi langsung dengan usia. Alih-alih, 
Generasi X tampak paling tertarik dengan 
investasi lestari, tampak lebih cenderung 
setuju bahwa semua dana investasi harus 
mempertimbangkan faktor-faktor kelestarian 
(65%), diikuti oleh Baby Boomers(62%) dan 
Milenial (60%).

Tren ini agak mengejutkan, karena Milenial 
sering disebut-sebut sebagai kelompok 
usia yang paling terlibat dengan masalah 
kelestarian. Namun, dalam beberapa tahun 

67%
orang dari Jepang tidak 
percaya bahwa investasi 
mereka dapat membantu 
berkontribusi kepada 
dunia yang lebih lestari

Generasi X 
tampaknya paling 
tertarik pada 
berinvestasi lestari 

Definisi kelompok usia: Manakah dari semua pernyataan berikut yang disetujui orang-orang?

Milenial (18-37) Generasi X (38-50) Baby Boomers (51-70) Slient Generation (71+)

60
%

65
%

62
%

56
%

60
%

64
%

57
%

50
%

59
% 61

%

50
%

4
0

%

Semua dana investasi harus 
mempertimbangkan faktor-

faktor kelestarian, bukan 
hanya dana investasi yang 
dirancang khusus sebagai 

“dana investasi lestari”

Investor individu seperti saya 
dapat berkontribusi secara 

signifikan kepada dunia yang 
lebih lestari dengan memilih 

produk investasi lestari

Saya selalu mempertimbangkan 
faktor-faktor kelestarian 

ketika memilih sebuah produk 

Milenial 

18–37

Generasi X 

38–50

Baby Boomers 

51–70

Silent Generation 

71+

terakhir, anak-anak sekolah adalah yang 
paling vokal tentang masalah kelestarian; 
mogok sekolah dan berdemonstrasi di kota-
kota di seluruh dunia. Mengingat hal tersebut, 
Generasi X berpotensi memiliki interaksi lebih 
dekat dengan hal ini, dimana mereka lebih 
mungkin memiliki anak dengan usia tersebut, 
daripada kelompok usia yang lain.

Demikian pula, 64% Generasi X merasa bahwa 
investasi pribadi mereka dapat berdampak 
langsung dalam berkontribusi kepada dunia 
yang lebih lestari, diikuti oleh Milenial (60%) 
dan Baby Boomers (57%).
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Orang-orang 
memprioritaskan planet ini

Dalam Agenda Pembangunan Berkelanjutan 
2030, PBB mengidentifikasi 17 tujuan untuk 
mencapai dunia yang lebih lestari dan 
tangguh bagi semua orang. Ketika ditanya, 
para investor di seluruh dunia merasa bahwa 
masalah lingkungan merupakan hal yang 
sangat penting bagi manajer investasi untuk 
terlibat  dan mempengaruhi perusahaan. 
Orang-orang mengatakan bahwa melindungi 
planet ini dan memastikan kemakmuran harus 
sedikit lebih tinggi dalam daftar prioritas 
mereka daripada mengentaskan kemiskinan 
dan memupuk perdamaian. Tren ini tercermin 
di sebagian besar wilayah.

Afinitas orang-orang dengan planet ini tidak 
mengejutkan apabila mempertimbangkan 
sikap mereka terhadap perubahan iklim. 71% 
orang percaya bahwa perubahan iklim akibat 
ulah manusia adalah fenomena nyata yang 
sedang berdampak pada dunia. 40% dari 
mereka percaya dampaknya akan ‘signifikan’.

Jika melihat pada tingkat benua, orang-orang 
dari Eropa adalah yang paling cenderung 
meyakini bahwa perubahan itu tidak 
berdampak, atau tidak meyakini fenomena itu 
sama sekali (30%). Meskipun memiliki jumlah 
penyangsi potensial yang lebih besar, proporsi 
orang-orang di Eropa yang merasa dampaknya 
signifikan masih sekitar rata-rata (39% versus 
rata-rata 40%) dan di atas Asia (34%).

Manakah dari Sasaran Pembangunan Berkelanjutan PBB berikut yang 
menurut orang paling penting bagi Manajer Reksa Dana untuk terlibat 
dan memengaruhi perusahaan? (berperingkat 1-4, berdasarkan orang 
yang membagikan 100 poin ke semua kategori untuk menunjukkan 
betapa penting masing-masingnya menurut mereka)

Planet: Melindungi planet ini dari 
kemerosotan, termasuk melalui konsumsi 
dan produksi lestari, mengelola sumber daya 
alam secara lestari, dan mengambil tindakan 
mendesak terhadap perubahan iklim

Kemakmuran: Memastikan bahwa setiap 
orang dapat menikmati kehidupan yang 
makmur dan terpenuhi serta bahwa 
kemajuan ekonomi, sosial, dan teknologi 
terjadi selaras dengan alam

Masyarakat: Mengakhiri kemiskinan dan 
kelaparan, memastikan bahwa setiap orang 
dapat memenuhi potensinya secara bermartabat, 
setara, dan di lingkungan yang sehat

Kedamaian: Menumbuhkan masyarakat yang 
damai, adil, dan inklusif, yang bebas dari rasa 
takut dan kekerasan

Global

Europe

Asia

Americas

Other

4321

Kekhawatiran 
mengenai lingkungan adalah 
faktor kelestarian utama bagi 
orang-orang di tingkat global
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Dampak apakah yang kini 
dirasakan orang, atau yang akan 
terjadi, pada investasi mereka 
akibat perubahan iklim?

Dengan mengingat konsep perubahan iklim akibat ulah manusia, 
manakah dari pernyataan-pernyataan berikut yang paling disetujui orang?

Persentase orang yang tidak yakin bahwa 
perubahan iklim akibat ulah manusia

Perubahan itu sebuah 
fenomena nyata yang sedang, 
atau akan, berdampak 
signifikan pada dunia

Saya tidak yakin apakah 
perubahan itu sebuah 
fenomena nyata

Perubahan itu bukan 
sebuah fenomena nyata 

Saya tidak mengetahui 
konsep perubahan iklim 
akibat ulah manusia

Perubahan itu 
sebuah fenomena 
nyata yang mungkin 
cukup berdampak 
pada dunia

Dampak signifikan/cukup

63%

33%

4%

Dampak sangat kecil/nihil

Saya tidak tahu

Persentase orang yang yakin bahwa perubahan 
iklim akibat ulah manusia adalah nyata, tetapi 
tidak akan berdampak

0%

5%

10%

15%

20%

Eropa

4%

14%

31%

14%

9%

40%

Amerika

13%

4%

Lainnya

12%

4%

Asia

16%

2%

2%

3%

Perubahan itu sebuah 
fenomena nyata,  
tetapi tidak berdampak 
pada dunia

Di tingkat negara, jumlah penyangsi terbesar 
berasal dari AS, dengan 7% mengatakan 
mereka tidak percaya pada perubahan iklim 
akibat ulah manusia, diikuti oleh Belanda (6%).

Kesadaran umum tentang perubahan iklim 
memengaruhi dengan jelas cara orang-
orang mengelola keuangan pribadi mereka. 
Mayoritas (63%) orang merasa bahwa 
perubahan iklim saat ini berdampak signifikan, 
atau berdampak cukup pada investasi mereka. 
Seperempat (24%) orang percaya dampak ini 
akan signifikan.

Mayoritas orang merasa bahwa perubahan 
iklim saat ini berdampak signifikan, atau 
berdampak cukup pada investasi mereka
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Insentif keuangan  
lebih diprioritaskan  
daripada kelestarian
Menghindari kehilangan uang dalam 
investasi adalah prioritas nomor satu 
ketika menyangkut berinvestasi. Memenuhi 
harapan total hasil investasi dan harapan 
pendapatan berada di peringkat kedua 
dan ketiga di antara lima faktor teratas. 
Uang yang diinvestasikan secara lestari 
hanya muncul sebagai faktor terpenting 
kelima. Hal ini tampaknya mengisyaratkan 
bahwa meskipun kelestarian menggayuti 
pikiran para investor, mereka tetap 
memprioritaskan imbal hasil.

Milenial adalah generasi yang paling 
mungkin mempertimbangkan fakta 
bahwa uang mereka diinvestasikan dalam 
investasi lestari sebagai faktor terpenting 
pertama atau kedua (27%) dibandingkan 
dengan kelompok-kelompok usia lainnya. 
Tren ini berkorelasi langsung dengan usia, 
dengan Silent Generation yang paling 
mungkin merasa seperti ini (14%).

delapan faktor teratas bagi orang-orang ketika mempertimbangkan investasi

%

%%%

Meskipun kelestarian termasuk 
dalam daftar penting bagi 
para investor, mereka tetap 
memprioritaskan hasil investasi

Melihat arti penting yang diletakkan pada 
kelestarian, berdasarkan negara, Thailand 
dan Indonesia berada di puncak, dengan 
sepertiga orang di masing-masing negara 
menempatkan hal ini sebagai prioritas 
nomor satu atau dua. Sekali lagi, orang-
orang di Jepang paling cenderung kurang 
terpengaruh oleh kelestarian, dengan hanya 
7% orang di Jepang yang memeringkatnya 
sebagai nomor satu atau dua.

01

05

02

06

03

07

04

08

Menghindari kehilangan uang

Uang diinvestasikan dalam  
investasi lestari

Memenuhi harapan hasil investasi total 
yang diharapkan, misalnya pendapatan 
dan pertumbuhan modal

Merasa bahwa portofolio investasi 
telah dibangun berdasarkan 
parameter yang saya tetapkan sendiri

Menghasilkan tingkat pendapatan  
yang diharapkan

Akses daring (online) ke  
akun investasi

Biayanya wajar

Jasa yang personal dari  
penyedia jasa investasi



Studi Investor Global 2019 11

Benua Negara Persentase orang-orang yang memeringkat 
menginvestasikan uang dalam investasi lestari 
sebagai prioritas pertama atau kedua

Amerika Argentina 31%

Meksiko 31%

Chili 29%

Brasil 23%

Amerika Serikat 23%

Kanada 22%

Asia Indonesia 33%

Thailand 33%

India 30%

Singapura 28%

China 27%

Hong Kong 24%

Taiwan 24%

Korea Selatan 18%

Jepang 7%

Eropa Rusia 26%

Portugal 25%

Prancis 24%

Polandia 24%

Spanyol 24%

Swedia 24%

Inggris 24%

Denmark 23%

Swiss 23%

Belgia 22%

Belanda 22%

Austria 21%

Jerman 20%

Italia 19%

Lainnya Afrika Selatan 29%

UEA 28%

Australia 22%

Persentase orang-orang yang memeringkat bahwa memiliki uang yang  
diinvestasikan dalam investasi lestari sebagai prioritas pertama atau kedua

Milenial (18-37)

Generasi X (38-50)

Baby Boomers(51-70)

Silent Generation (71+)

27%

23%

19%

14%
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Menghindari ‘saham dosa’ 
tidak lagi dianggap cukup

Ketika mempertimbangkan bagaimana 
orang akan tertarik terhadap investasi lestari, 
pendekatan bertanggung jawab dianggap 
sebagai yang terpenting (40%), diikuti oleh 
pendekatan terintegrasi (39%). Pendekatan 
tersaring (yang menghindari perusahaan-
perusahaan kontroversial, yang beroperasi 
di sektor-sektor seperti manufaktur alkohol, 
tembakau, judi, dan senjata - atau ‘saham 
dosa’) adalah pendekatan yang paling kurang 
populer, yaitu 21%.

Pendekatan terintegrasi hampir sama 
pentingnya dengan pilihan utama, 
didefinisikan sebagai investasi di perusahaan-
perusahaan yang cenderung lebih 
menguntungkan melalui pendekatan mereka 
terhadap kelestarian. Apabila mengingat 

Manakah dari pendekatan-pendekatan berikut untuk investasi lestari yang terpenting bagi orang-orang?

bahwa insentif keuangan adalah prioritas 
utama orang-orang untuk investasi, hal ini 
tidak mengejutkan.

Para responden di Asia lebih cenderung 
merasa bahwa metode terintegrasi adalah 
pendekatan terbaik dengan hampir separuh 
(47%) orang dari kawasan ini memilihnya 
sebagai metode teratas untuk investasi lestari. 
Jika melihat pada tingkat negara, dipimpin 
oleh tiga negara Asia Thailand (63%), China 
(56%), dan Jepang (51%).

Pendekatan bertanggung jawab: 
Berinvestasi di perusahaan-perusahaan 
karena mereka yang terbaik di kelasnya 
ketika menyangkut masalah lingkungan 
atau sosial atau cara perusahaan dikelola

Pendekatan terintegrasi: Berinvestasi di 
perusahaan-perusahaan yang cenderung 
lebih menguntungkan karena mereka proaktif 
dalam mempersiapkan diri terhadap perubahan 
lingkungan dan sosial

Pendekatan tersaring: Investasi yang 
menghindari secara khusus perusahaan-
perusahaan kontroversial, seperti produsen 
alkohol, tembakau, atau senjata

Global

Eropa

Asia

Amerika

Lainnya

39%

36%

47%

38%

38%

40%

40%

36%

42%

41%

21%

24%

17%

20%

22%
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Para ahli mencari 
keuntungan dari kelestarian
Temuan yang menjanjikan adalah bahwa 
hampir seperempat (23%) dari mereka yang 
mengaku memiliki tingkat pengetahuan 
investasi yang lebih tinggi saat ini berinvestasi 
dalam investasi lestari. Ini menunjukkan 
bahwa meskipun fokus utama orang-orang 
adalah pada insentif keuangan, keuntungan 
dan dampak positif tidak saling terpisah.

Jika melihat pada tingkat global, hanya 16% 
orang yang sudah menginvestasikan dananya 
dalam investasi lestari, tetapi 32% lagi orang 
yang tertarik pada kelestarian dan ingin 
berinvestasi di dalamnya. Selanjutnya, 25% 
orang tertarik pada kelestarian, tetapi tidak 
ingin berinvestasi.

Orang-orang di Eropa adalah yang paling 
kurang tertarik pada investasi lestari, dengan 
lebih dari setengah (55%) orang kurang 
tertarik, atau tidak ingin berinvestasi. Di 
tingkat negara, orang-orang dari Jepang 
adalah yang paling kurang cenderung 
berinvestasi dalam kelestarian atau ingin 
berinvestasi (26%). Ini sangat kontras dengan 
India dengan hampir tiga perempatnya (73%) 
sudah atau ingin berinvestasi.

Meskipun fokus utama  
orang-orang adalah pada  
insentif keuangan, keuntungan 
dan dampak positif tidak  
saling terpisah

16%
orang di dunia 
berinvestasi dalam 
kelestarian

32%
orang di dunia tertarik 
pada kelestarian dan  
ingin berinvestasi

Orang yang berinvestasi dalam kelestarian

Ahli/Mahir

Menengah

Pemula/Rudimenter

23%

11%

8%
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Benua Negara Sudah/Ingin berinvestasi dalam kelestarian

Amerika Brasil 62%

Meksiko 53%

Chile 48%

Amerika Serikat 46%

Argentina 44%

Kanada 36%

Asia India 73%

China 66%

Indonesia 62%

Thailand 60%

Singapura 51%

Korea Selatan 45%

Taiwan 45%

Hong Kong 42%

Jepang 26%

Europa Jerman 53%

Spanyol 50%

Swiss 49%

Inggris 48%

Belgia 47%

Austria 47%

Portugal 46%

Swedia 46%

Belanda 44%

Denmark 44%

Italia 41%

Prancis 40%

Rusia 39%

Polandia 36%

Lainnya Afrika Selatan 53%

UEA 52%

Australia 45%
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Apakah orang-orang 
terdorong untuk 
berinvestasi secara lestari? 

Persentase responden yang meyakini faktor cenderung mendorong  
mereka untukmengalokasikan lebih banyak ke investasi lestari 

Ada beberapa pendorong eksternal yang akan 
menggerakkan orang untuk mengalokasikan 
lebih banyak portofolio investasi ke dana 
investasi lestari; berkisar pada perubahan 
yang dipimpin industri dan akses ke 
informasi. Semua faktor yang diidentifikasi 
oleh kebanyakan orang sebagai memiliki 
dampak potensial yang tinggu, mendorong 
mereka untuk berinvestasi lebih banyak dalam 
dana investasi lestari.

Perubahan regulasi dan peringkat independen 
diperingkat bersama sebagai faktor nomor 
satu (60%) diikuti oleh memiliki akses 
ke informasi yang mudah dipahami dari 
penasihat keuangan (59%).

Jika ada perubahan pada regulasi yang 
mendorong mereka untuk berinvestasi 
lebih banyak dalam investasi lestari

Jika dana investasi mendapatkan 
peringkat independen dari sebuah 
lembaga independen yang menegaskan 
bahwa dana investasi tersebut benar-
benar mengambil pendekatan lestari

Jika penasihat keuangan memberi mereka 
lebih banyak informasi yang mudah 
dimengerti tentang investasi lestari

Jika penasihat keuangan mereka 
mendorong mereka untuk menaruh uang 
lebih banyak ke dalam investasi lestari

Jika manajer investasi dapat 
memastikan, berdasarkan peringkat 
internalnya sendiri, bahwa dana 
investasi tersebut benar-benar 
mengambil pendekatan lestari

Global Milenial (18-37) Generasi X (38-50) Baby Boomers (51-70) Silent Generation (71+)

60%

60%

59%

59%
55%

59%

60%
57%

62%

62%
64%

64%
62%

62%

65%
52%

53%

50%

37%

31%

36%

39%

42%

47%

44%

Ada beberapa pendorong 
eksternal yang akan 
menggerakkan orang untuk 
mengalokasikan lebih banyak 
portofolio investasi ke dana 
investasi lestari
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Kebanyakan orang merasa bahwa perubahan 
pada regulasi akan mendorong mereka 
untuk berinvestasi lebih banyak dalam 
kelestarian. Ini meningkat di antara mereka 
yang mengaku memiliki tingkat pengetahuan 
investasi yang lebih tinggi; memuncak pada 
69% bagi mereka yang menganggap diri 
investor ahli/mahir. 

Secara umum, hasil-hasil ini menyoroti 
bahwa perubahan dalam lingkup industri 
akan mendorong lebih banyak investor untuk 
berinvestasi secara lestari. Di seluruh dunia, 
orang-orang percaya semua dana investasi 
harus mempertimbangkan faktor-faktor 
kelestarian, bukan hanya dana investasi yang 
dirancang khusus sebagai “dana investasi 
lestari”, dengan 61% orang merasa seperti ini.

Dalam beberapa tahun terakhir, ada 
sejumlah prakarsa global yang tampaknya 
menanggapi tuntutan ini. Baru-baru ini, EU 

Perubahan pada peraturan cenderung akan mendorong orang untuk 
mengalokasikan lebih banyak portofolio investasi ke dana investasi lestari

Ahli/Mahir

Menengah

Pemula/Rudimenter

69%

56%

45%

Sustainable Finance menawarkan panduan 
tentang investasi Lestari untuk mendorong 
percakapan dua arah antara investor dan 
penerima investasi.

Akses ke informasi adalah faktor lainnya 
yang diyakini orang-orang akan menjadi 
kekuatan pendorong dalam mengubah cara 
mereka berinvestasi secara lestari. Lebih dari 
setengah (59%) orang merasa bahwa jika 
penasihat keuangan mereka memberikan 
lebih banyak informasi yang mudah dipahami 
tentang investasi lestari, mereka akan 
mengalokasikan lebih banyak portofolio 
dengan cara ini. 

Generasi X sekali lagi adalah yang paling 
terbuka terhadap investasi lestari, karena 
yang paling mungkin merasa beberapa 
pendorong akan menggerakkan mereka 
untuk mengalokasikan lebih banyak investasi 
di dalam dana investasi lestari. 

60%
orang merasa bahwa 
perubahan regulasi dan 
peringkat independen 
akan mendorong mereka 
untuk mengalokasikan lebih 
banyak investasi ke dana 
investasi lestari
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Berkontribusi kepada  
dunia yang lestari  
melalui dana pribadi
Selama dekade terakhir, kelestarian menjadi 
aspek investasi yang semakin penting. 
Tanggung jawab sosial tumbuh dalam 
kesadaran global terhadap latar belakang sosial 
dan lingkungan yang semakin menantang. 

Hasil-hasil Studi Investor Global 2019 
menunjukkan bahwa orang-orang peduli 
terhadap kelestarian, namun insentif keuangan 
masih diprioritaskan oleh orang-orang 
daripada target-target kelestarian. Tetapi, 
potensi keuntungan dan dampak positif tidak 
saling terpisah. Orang-orang yang mengaku 
memiliki tingkat pengetahuan investasi yang 
lebih besar tampaknya lebih mengenali hal 
ini daripada mereka yang kurang percaya diri 
dengan pengetahuan sendiri.

Pada tingkat industri, jelas ada beberapa 
pendorong yang akan memberdayakan orang 
untuk mengalokasikan lebih banyak portofolio 
ke dalam investasi lestari. Dengan menjawab 
kebutuhan terhadap regulasi tambahan, 
transparansi di tingkat dana investasi dan 
nasihat keuangan akan mendorong orang-
orang untuk menggunakan dana pribadi guna 
berkontribusi kepada dunia yang lebih lestari.

Nilai investasi dan pendapatan dapat naik dan 
turun, dan para investor mungkin bisa tidak 
memperoleh kembali jumlah awal yang mereka 
investasikan Perubahan nilai tukar dapat 
menyebabkan nilai setiap investasi luar negeri 
naik atau turun.

Schroders menugaskan Research Plus Ltd 
untuk melakukan survei daring (online) 
independen terhadap 25.743 investor di 32 
negara di seluruh dunia, dengan kerja lapangan 
diadakan antara 4 April - 7 Mei 2019. Riset ini 
mendefinisikan ‘investor’ sebagai orang-orang 
yang akan menginvestasikan paling sedikit 
€10.000 (atau setara) dalam 12 bulan ke depan 
dan telah membuat perubahan pada investasi 
mereka dalam 10 tahun terakhir; mereka 
ini mewakili pandangan investor di setiap 
negara yang dicakup ke dalam survei. Investor 
pensiunan didorong di masing-masing negara, 
apabila hal itu layak dilakukan.

Informasi penting

Informasi ini bukan suatu tawaran, proposal, 
atau anjuran untuk membeli atau menjual 
instrumen keuangan ataupun mengadopsi 
strategi investasi. Informasi di sini diyakini 
sebagai andal, tetapi kami tidak menjamin 
kelengkapan atau keakuratannya. Setiap 

data dikumpulkan oleh kami dan disediakan 
tanpa jaminan apa pun dari kami. Dengan 
demikian data harus diverifikasikan secara 
independen sebelum publikasi atau 
penggunaan lebih lanjut. Data pihak ketiga 
dimiliki atau dilisensikan oleh penyedia data 
dan tidak boleh diperbanyak, dikutip, atau 
digunakan untuk maksud-maksud lain apa pun 
tanpa persetujuan penyedia data. Baik kami 
maupun penyedia data tidak akan mengemban 
kewajiban apa pun sehubungan dengan data 
pihak ketiga.

Materi ini tidak dimaksudkan untuk 
menyediakan dan tidak semestinya diandalkan 
sebagai nasihat akuntansi, legal, atau pajak. 
Ketergantungan tidak boleh ditempatkan 
pada pandangan atau informasi apa pun 
dalam materi ini ketika mengambil keputusan 
strategis dan/atau investasi individual. Tidak 
ada tanggung jawab yang dapat diterima 
karena kesalahan fakta atau pendapat. Setiap 
penyebutan sekuritas, sektor, kawasan, dan/
atau negara hanya bersifat ilustrasi. Schroders 
menyatakan pandangan dan opininya sendiri 
dalam dokumen ini, dan pandangan atau opini 
itu dapat berubah.

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).
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