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Ikhtisar

Tentang studi ini

Temuan-temuan dari Studi Investor Global 
2020 menunjukkan bahwa masa pensiun 
saat ini terlihat agak berbeda dengan yang 
dibayangkan oleh orang-orang beberapa 
dekade yang lalu. Mayoritas orang-orang saat 
ini mengantisipasi untuk terus bekerja sampai 
batas tertentu menuju ‘masa pensiun’, 
dan mereka tidak memperkirakan tingkat 
pengeluaran mereka akan berkurang secara 
signifikan. Perencanaan untuk masa pensiun 
mendapatkan daya tarik, dengan tabungan 
rata-rata untuk masa pensiun masih tetap 
sehat, dan untuk pertama kalinya dalam tiga 
tahun tabungan ini ditempatkan sebagai 
prioritas tertinggi untuk pengeluaran 
pendapatan bersih. Meskipun demikian, 
orang-orang masih khawatir bahwa upaya 
mereka tidak akan cukup. 
 
Bagi mereka yang merencanakan masa 
pensiun, sangat penting bagi mereka untuk 
memahami pilihan yang tersedia bagi mereka 
untuk menjamin masa depan yang stabil untuk 
diri mereka sendiri dan keluarga mereka. 

Pada April 2020, Schroders mengadakan survei 
online independen terhadap lebih dari 23.000 
orang yang berinvestasi dari 32 lokasi di 
seluruh dunia. Lokasi tersebut termasuk 
Australia, Brasil, Kanada, Tiongkok, Perancis, 
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 dalam dokumen ini  
mungkin tidak mencapai 100 persen  
karena adanya pembulatan.
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Menabung untuk masa depan adalah 
prioritas utama
25% orang mengatakan bahwa mereka akan 
menempatkan pendapatan ke dana pensiun 
mereka sebagai prioritas utama.

Apakah pensiun yang mewah adalah 
masa lalu?
Para pensiunan di tahun 2017 hampir  
empat kali lipat kemungkinannya (24%) 
untuk memprioritaskan pembelian barang 
mewah seperti liburan, mobil baru yang 
bagus, dan merayakan peristiwa khusus, 
dibandingkan dengan mereka yang pensiun 
di tahun 2020 (7%).

Tabungan pensiun tetap stabil
Tabungan pensiun banyak orang dari 
pendapatan mereka masih tetap angka 
yang sehat 15,2%, menyusul kenaikan yang 
signifikan (3,1%) antara 2018 dan 2019.

Tabungan masa pensiun tidak akan cukup
41% orang masih tetap khawatir bahwa 
pendapatan masa pensiun mereka tidak 
akan cukup.

Harapan hidup adalah faktor paling 
umum yang digunakan banyak orang 
untuk menghitung kapan mereka  
akan pensiun
Sebagian besar orang menghitung 
tabungan masa pensiun mereka pertama-
tama berdasarkan harapan hidup (65%), 
diikuti oleh biaya hidup tetap (63%) dan 
biaya perawatan kesehatan (62%).

Di tingkat apa pun pengetahuan 
keuangan Anda, perencanaan masa 
pensiun itu membingungkan
Investor ‘ahli’ atau ‘advanced’ sebenarnya 
lebih cenderung kebingungan dengan 
pilihan pensiun yang tersedia bagi mereka 
(41%) daripada investor ‘menengah’ (35%) 
dan ‘pemula’ atau ‘rudimenter’ (39%).*

Banyak orang menyadari bahwa 
tunjangan negara tidak akan cukup untuk 
mendukung mereka di masa pensiun
55% orang menyatakan bahwa  
tunjangan negara di tempat tinggal  
mereka tidak mencukupi

Banyak orang akan bekerja sampai  
‘masa pensiun’
41% dari orang yang belum pensiun melihat 
bahwa mereka akan bekerja dengan jumlah 
jam kerja yang sama atau lebih banyak per 
minggunya di ‘masa pensiun’.

Dana keberlanjutan dapat merupakan 
kesempatan yang terlewatkan
Orang-orang yang pensiun mungkin hampir 
dua kali lebih  daripada orang-orang yang 
belum pensiun yang menganggap bahwa 
dana keberlanjutan itu tidak menarik karena 
tidak menawarkan tingkat pengembalian 
yang lebih tinggi (18%).

Temuan kami secara ringkas

*Tingkat pengetahuan investasi ini adalah hasil penilaian mandiri
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Mungkin salah satu aspek tersulit dalam 
menabung untuk masa pensiun adalah 
menjadikannya sebagai prioritas, dan 
membayangkan ‘diri masa depan’ Anda. 
Akan seperti apakah masa depan yang 
Anda inginkan untuk melewatkan waktu 
Anda? Berapa banyak uang yang ingin Anda 
belanjakan? Dan di mana Anda akan tinggal? 
  
Dan jika jawabannya tidak langsung jelas, 
Anda akan sangat mudah terpuruk 
pada hambatan pertama dan secara 
sederhana tidak pernah memikirkan tentang 
tabungan dana pensiun hingga Anda benar-
benar harus memikirkannya - hingga sampai 
semuanya terlambat. Secara historis, inilah 
faktanya, dengan banyak orang gagal 
menjadikan masa depan sebuah prioritas.

Mengutamakan  
masa depan nanti

Prioritas Utama orang-orang yang membelanjakan pendapatan di seluruh dunia pada tahun 2017 versus 2020

Namun, Studi Investor Global Schroders 2020 
menunjukkan bahwa sikap ini sedang berubah.

Di tahun 2017 studi ini menunjukkan bahwa, 
sebesar 23%, prioritas utama orang-
orang untuk pendapatan mereka adalah 
menempatkannya pada jenis investasi 
yang lain (misalnya, ekuitas, obligasi, dan 
komoditas). Dan meskipun hal ini masih 
berlaku hingga saat ini, sebanyak 25% orang 
mengatakan hal ini akan menjadi prioritas 
utama, seperempat orang kini juga lebih 
memilih untuk menempatkan pendapatan 
bersih mereka ke dana pensiun sebagai 
prioritas utama.

Hal ini sangat jauh berbeda dari tiga tahun 
yang lalu ketika hanya 10% orang yang 
mempertimbangkan untuk berinvestasi pada 
dana pensiun mereka terlebih dahulu. 

2017 2020

Menginvestasikannya dalam 
jenis investasi lain (contohnya 
saham, obligasi, komoditas)

23%
25%

Meyimpan di rekening tabungan bank
16%

17%

Berinvestasi di sektor properti
5%

13%

Membeli barang mewah (misalnya, 
liburan, kendaraan, acara 
khusus, menghadiri acara) 6%

11%

Menginvestasikannya  
dalam dana pensiun saya

25%

10%

Melunasi utang, termasuk 
hipotek (yaitu, lebih dari jumlah 
minimum yang disyaratkan) 6%

9%

Menginvestasikannya 
dalam bisnis sendiri 7%

8%

Menyimpan berupa uang tunai di rumah
6%

4%

Donasi atau lembaga amal
2%

4%

25%
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Memperhatikan cara orang-orang 
menggunakan pendapatan mereka di 
berbagai wilayah juga menghasilkan 
gambaran yang serupa, dengan banyak orang 
pada akhirnya memprioritaskan berinvestasi di 
dana pensiun atau jenis investasi lain, di mana 
pun mereka berada.

Ada sedikit preferensi, khususnya di 
Asia (28%), dan bahkan lebih sedikit  di 
Amerika (28%) bagi orang-orang untuk 
memprioritaskan jenis investasi lain. Namun, 
berinvestasi di pensiun tetap menjadi 
yang kedua di kawasan-kawasan ini.

Mengenai pengeluaran pendapatan 
berdasarkan kelompok usia, hal yang 
menggembirakan adalah melihat bahwa pesan 
menabung untuk masa depan tampaknya 
dapat diterima oleh semua kelompok usia, 
dengan 23% kaum milenial memilih untuk 
berinvestasi di dana pensiun sebagai prioritas 
pertama dibandingkan dengan 28% generasi X.

Yang menarik, prioritas untuk pengeluaran 
pendapatan tidak berubah secara signifikan 
antara responden yang pensiun dan belum 
pensiun, yang berarti bahwa saat ini, 
terlepas dari apakah Anda telah pensiun atau 
belum pensiun, Anda sama-sama mungkin 
akan memprioritaskan menempatkan uang 
pada dana pensiun.

Dua prioritas utama untuk pendapatan, menurut wilayah

Kaum Milenial (18-37)

Generasi X (38-50)

Baby Boomer (51-70)

Lansia (71+)

Eropa Asia Amerika Lainnya

Menginvestasikannya 
dalam dana pensiun saya

Menginvestasikannya dalam jenis investasi lain  
(contohnya saham, obligasi, komoditas)

Prioritas utama untuk pengeluaran  
pendapatan, menurut kelompok usia

Pesan dari 
menabung untuk 
masa depan 
tampaknya bisa 
masuk di semua 
kelompok usia

23%

28%

25%

15%

25%

23%
22%

28%

26%

22%
23%

28%

Berinvestasi di dana pensiun dan jenis investasi lainnya muncul sebagai 
prioritas pertama dan kedua bagi para responden secara global

Menginvestasikannya dalam dana pensiun saya
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Namun, bagaimana dengan cara orang-orang 
pensiunan membelanjakan pendapatan 
mereka? Sudahkah hal itu berubah beberapa 
tahun ini?

Jawabannya adalah “ya”. Pensiunan saat ini 
hampir lima kali lebih kemungkinannya untuk 
terus menginvestasikan pendapatan mereka 
di dana pensiun mereka (21%) daripada 
para pensiunan di tiga tahun yang lalu (5%). 
Dan meski menginvestasikannya pada jenis 
investasi lain tetap menjadi prioritas bagi para 
pensiunan, ada perubahan penting lainnya 
dalam perilaku berbelanja.

Pensiunan pada tahun 2017 hampir empat kali 
lebih mungkin (24%) untuk memprioritaskan 
pembelian mewah seperti liburan, mobil 
baru yang bagus, dan merayakan acara-
acara khusus, daripada rekan-rekan mereka 
di tahun 2020 (7%). Ketika melihat statistik 
global, kita dapat melihat bahwa masyarakat 
saat ini pada umumnya lebih berhati-hati 
dalam menggunakan pendapatan mereka 
untuk “memiliki barang bagus” daripada 

Prioritas utama pengeluaran pendapatan bagi orang-orang yang telah pensiun, tahun 2017 vs tahun 2020

tahun-tahun sebelumnya, dengan 11% orang 
cenderung menghabiskan pendapatan untuk 
pembelian barang mewah dibandingkan  
6% pada tahun 2020.

Pensiunan di 2017 dua kali lebih mungkin 
menggunakan pendapatan untuk membeli 
barang mewah daripada rata-rata orang 
(24% vs 11%). Sedangkan pensiunan hari 
ini sama mungkinnya dengan rata-rata 
orang dalam memprioritaskan pengeluaran 
pendapatan dengan cara ini.

Pensiunan di tahun 2017 Pensiunan di tahun 2020

Simpan ke rekening tabungan bank
16%

20%

Berinvestasi di sektor properti
6%

5%

Menggunakannya untuk pembelian 
barang mewah (mis. liburan, kendaraan, 
peristiwa khusus, pergi ke acara)

24%
7%

Menginvestasikannya  
di dana pensiun saya

5%

21%

Melunasi utang, yang mencakup 
hipotek (yaitu lebih dari jumlah 
minimum yang disyaratkan)

5%
6%

Menginvestasikannya  
dalam bisnis saya sendiri

2%
7%

Menyimpannya sebagai 
uang tunai di rumah

3%
6%

Donasi atau lembaga amal
5%

3%

Menginvestasikannya di jenis 
investasi lain (misalnya ekuitas, 
obligasi, komoditas) 26%

27%

24% Pensiunan pada tahun 2017 hampir empat 
kali lebih kemungkinannya memprioritaskan 
pembelian barang mewah daripada mereka 
yang pensiun di tahun 2020 (7%)

24%
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Jadi, jika orang-orang di masa 
sekarang mengurangi pengeluaran yang 
tidak mendesak seperti membeli barang 
mewah, baik di masa bekerja maupun di 
masa pensiun, dan lebih memilih untuk 
menempatkan pendapatan mereka ke dana 
pensiun, apakah arti hal ini perilaku bagi  
para penabung?

Yang menggembirakan, tabungan oran-orang 
pensiun dari pendapatan masih tetap di angka 
yang sehat 15,2%, setelah kenaikan tajam (3,1%) 
antara  tahun 2018 dan tahun 2019.

Dalam hal tabungan pensiun di seluruh 
dunia, orang Amerika menabung paling 
banyak untuk masa pensiun mereka (16,8%), 
sedangkan orang Eropa menabung paling 
sedikit (13,8%).

Penting untuk ditandai bahwa temuan-temuan 
tersebut dibuat berdasarkan masyarakat yang 
disurvei dan oleh karena itu menurut definisi 
sedang berinvestasi setidaknya €10.000 (atau 
setara) dalam 12 bulan ke depan, jauh lebih 
tinggi daripada tingkat tabungan rata-rata di 
sebagian besar lokasi. Demikian pula, beberapa 
lokasi mungkin menabung dengan persentase 
lebih tinggi karena upah yang lebih rendah, 
yang berarti mereka sedang membangun 
tingkat kontribusi wajib dengan cara lain.

Perilaku menabung

Persentase rata-rata dari pendapatan yang ditabung  
oleh masyarakat di seluruh dunia untuk masa pensiun

Rata-rata persentase pendapatan yang ditabung orang untuk masa pensiun, berdasarkan wilayah

12%

12.2%

15.3% 15.2%

13%

14%

15%

16%

2018

Eropa Asia Amerika Lainnya

2019 2020

13,8% 16,1% 16,8% 15,0%

Orang Amerika paling banyak 
menabung untuk masa pensiun 
(16,8%), sedangkan orang Eropa 
menabung paling sedikit (13,8%)
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Sebagaimana yang diharapkan, investor yang 
menilai diri sebagai ‘ahli’ atau ‘advanced’ 
menabungkan pendapatan mereka secara 
khusus untuk masa pensiun dengan 
proporsi lebih tinggi (17%) dibandingkan 
dengan investor ‘pemula’ atau ‘rudimentary’ 
(14,4%), dan investor ‘menengah’ (13,7%).

Perbedaan generasi tidak terlalu kentara 
di sini, dengan kaum milenial sebenarnya 
menabungkan pendapatan mereka untuk 
masa pensiun dalam proporsi yang serupa 
dengan kaum non-milenial (15,4% vs 15%).

Dan yang menggembirakan ada gambaran 
yang serupa saat kita melihat tabungan 
pendapatan bagi pria dan wanita, dengan 
wanita menabung 15,1% dari pendapatan saat 
ini secara khusus untuk pensiun dibandingkan 
dengan 15,4% untuk pria.

Sebagai persentase dari penghasilan saat ini, berapa banyakkah yang ditabung secara khusus 
oleh masyarakat saat ini untuk masa pensiun (yang mencakup kontribusi pemberi kerja)?

Pemula/Rudimentary

Menengah

Ahli/Advanced

Persentase rata-rata pendapatan yang ditabung 
secara khusus oleh kaum milenial untuk masa pensiun

15,4%

14,4%

13,7%

17,0%

Kelompok pengetahuan investasi*  

* penilaian mandiri
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Lokasi Orang-orang yang khawatir bahwa pendapatan 
pensiun tidak/tidak akan memadai

Belgia 52%

Taiwan 51%

Jepang 51%

Denmark 50%

AS 48%

Australia 47%

Portugal 46%

Swedia 46%

Jerman 46%

Thailand 46%

Hong Kong 45%

Korea Selatan 44%

China 43%

Swiss 43%

Argentina 43%

Inggris 42%

Afrika Selatan 42%

Meksiko 41%

Belanda 40%

Perancis 40%

Austria 40%

India 39%

Spanyol 38%

Brasil 33%

UEA 32%

Italia 31%

Indonesia 30%

Singapura 29%

Polandia 28%

Kanada 28%

Chili 27%

Rusia 24%

“Saya menerima hasil investasi ini di 
masa lalu, sehingga sangat mungkin 
akan berlanjut di masa mendatang”

Orang-orang saat ini menabung sejumlah 
uang yang disisihkan untuk dana pensiun 
mereka, tetapi apakah mereka merasa yakin 
dana ini akan cukup?

Meskipun harapan mereka sangat tinggi 
terhadap kinerja investasi (rata-rata tingkat hasil 
investasi selama 12 bulan ke depan adalah 8,8%), 
41% masih tetap khawatir bahwa pendapatan 
pensiun mereka tidak akan mencukupi.

Dan mungkin kekhawatiran ini berdasar, 
dengan mereka yang sudah pensiun jauh lebih 
kecil kemungkinannya untuk mengharapkan 
tingkat hasil investasi yang tinggi berdasarkan 
tingkat hasil sebelumnya.
 
Tingkat kekhawatiran tentang pendapatan 
pensiunan juga bervariasi menurut lokasi. 
Orang-orang di Belgia misalnya, akan lebih 
dari dua kali cenderung merasa khawatir 
bahwa pendapatan pensiun mereka tidak akan 
cukup (52%) dibandingkan dengan mereka 
yang di Rusia (24%).

Namun, akan cukupkah 
tabungan ini?

Non-pensiunan

Pensiunan

82%

66%
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Harapan hidup

Dan meskipun lokasi seseorang nampaknya 
menentukan seberapa khawatir dia dengan 
pendapatan pensiunnya, kekhawatiran 
ini terasa sama di semua kelompok 
pengetahuan investasi, yang menyiratkan 
bahwa tidak peduli seberapa mahir atau 
berpengetahuan seseorang, masa depan 
pensiun sulit diramalkan.

Juga ada tren yang halus tetapi penting dari 
masyarakat yang menjadi lebih khawatir 
tentang kecukupan pendapatan pensiun 
seiring bertambahnya usia. Untuk tetap 
mempertahankan tingkat optimisme 
yang tetap tentang pendapatan pensiun, 
masyarakat perlu memastikan bahwa mereka 
telah merencanakan beberapa skenario demi 
memastikan bahwa mereka tidak hidup lebih 
lama daripada tabungan mereka.

Mungkin kekhawatiran yang meningkat 
ini bertambah seiring dengan usia karena 
sebagian besar orang menghitung tabungan 
pensiun pertama-tama berdasarkan harapan 
hidup (65%), diikuti oleh biaya hidup (63%), 
dan biaya perawatan kesehatan (62%).

Satu hal yang perlu diperhatikan adalah 
bahwa kebutuhan keluarga (42%), lebih 
banyak pengeluaran mewah seperti liburan 
(38%), dan meninggalkan warisan (27%) tidak 
diperhitungkan oleh masyarakat seperti 
mereka memperhitungkan ‘kebutuhan’.

Jika orang-orang ingin menikmati masa 
pensiun dan merasa aman secara finansial, 
mereka harus realistis tentang pengeluaran 
saat menghitung titik kapan mereka dapat 
pensiun untuk selamanya.

“Saya khawatir bahwa pendapatan pensiun 
saya tidak/tidak akan memadai”

Orang-orang yang khawatir bahwa pendapatan pensiun 
mereka tidak akan memadai, menurut kelompok usia

Pemula/Rudimenter

Menengah

Ahli/Advanced

42%

39%

41%

Faktor-faktor yang dipertimbangkan oleh masyarakat ketika 
menghitung kapan mereka bisa pensiun

65%

63%

62%

42%

38%

27%

4%

Biaya hidup tetap, misalnya rumah, tagihan, makanan

Biaya perawatan kesehatan

Kebutuhan keluarga saya

Biaya hidup tidak tetap, misalnya liburan, hiburan

Meninggalkan warisan

Lainnya

Kaum Milenial 
(18-37)

Generasi X 
(38-50)

Baby Boomer 
(51-70)

Lansia  
(71+)

39% 41% 43% 47%

Kelompok pengetahuan investasi*  

Tiga faktor yang paling mungkin untuk dipertimbangkan

*penilaian mandiri  
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Lokasi “Pemerintah terus mengubah peraturan tentang 
bagaimana masyarakat harus menabung, dan 
mendanai, pensiun mereka, jadi saya tidak 
melihat manfaat untuk mencoba menabung 
secara khusus untuk masa pensiun saya”

Thailand 57%

Austria 55%

China 54%

India 53%

Swedia 51%

Indonesia 50%

Perancis 47%

Denmark 45%

AS 45%

Belgia 43%

Taiwan 43%

Hong Kong 43%

Rusia 42%

Jerman 42%

Brasil 42%

Meksiko 42%

Spanyol 41%

Korea Selatan 41%

UEA 40%

Swiss 38%

Belanda 38%

Australia 37%

Singapura 37%

Italia 36%

Polandia 36%

Chili 36%

Argentina 35%

Portugal 34%

Inggris 32%

Afrika Selatan 30%

Kanada 27%

Jepang 25%

Hambatan untuk 
masa pensiun

Masyarakat yang disurvei menemukan 
bahwa sentimen kekhawatiran yang 
nampak membayangi perencanaan masa 
pensiun mereka berakar pada perencanaan 
pemerintah yang tidak konsisten, tunjangan 
dari negara yang tidak memadai, dan 
kurangnya kejelasan tentang pilihan.

Dengan melihat negara-negara di seluruh 
dunia, jelaslah bahwa pemerintah 
berpengaruh besar pada sikap masyarakat 
terhadap perencanaan pensiun.

Dapat diamati bahwa di wilayah di mana 
orang merasa pemerintahnya terus-menerus 
mengubah peraturan tentang perencanaan 
pensiun, mereka cenderung kecewa dengan 
prospeknya secara keseluruhan. Di Thailand 
misalnya, 57% orang melaporkan merasa 
demikian dibandingkan dengan 25% orang  
di Jepang.

Jelaslah bahwa 
pemerintah 
berpengaruh  
besar pada sikap 
masyarakat 
terhadap 
perencanaan 
pensiun
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Kekhawatiran tentang tunjangan negara yang 
tidak memadai juga menjadi pertimbangan 
dalam perdebatan perencanaan pensiun, 
dengan 55% orang mengaku bahwa 
tunjangan negara di tempat tinggal mereka 
tidak mencukupi. Masyarakat di Afrika Selatan 
adalah yang paling merasakan hal ini, dengan 
65% khawatir bahwa tunjangan negara saja 
tidak akan cukup untuk mendukung mereka 
di masa pensiun. Di ujung lain skala adalah 
orang-orang di Swiss dengan minoritas yang 
masih cukup besar (42%) menyuarakan 
kekhawatiran ini.

Di tingkat kawasan, hasil-hasil tersebut 
hanya menegaskan kembali bahwa terlepas 
dari di mana pun orang tinggal, negara saja 
tidak dapat diandalkan untuk menyediakan 
tunjangan yang cukup bagi masyarakat untuk 
menjalani masa pensiun mereka.

Hambatan lain bagi masa pensiun aman 
yang disebutkan oleh responden adalah 
kebingungan tentang opsi-opsi yang tersedia 
bagi mereka (38%). Studi Investor Global tahun 
ini menemukan bahwa peristiwa kehidupan 
penting yang akan memicu seseorang untuk 
mencari nasihat investasi profesional adalah 
‘mendekati masa pensiun’ (34%).

Dan terlepas apa tingkat pengetahuan 
Keuangan Anda, tampaknya perencanaan 
pensiun adalah proses yang membingungkan 
bagi semua orang. Faktanya, investor ‘ahli’ 
atau ‘advanced’ sebenarnya lebih cenderung 
dibingungkan oleh opsi-opsi pensiun yang 
tersedia bagi mereka (41%) dibandingkan 
dengan investor tingkat ‘menengah’ (35%), 
dan ‘pemula’ atau ‘rudimentary’ (39%).

Mengingat bahwa mayoritas masyarakat 
menempatkan tanggung jawab pada penyedia 
jasa keuangan (62%) dan penasihat keuangan 
independen (61%) untuk memastikan bahwa 
mereka memiliki pengetahuan yang memadai 
tentang masalah keuangan pribadi, jelaslah 
bahwa kedua lembaga tersebut dapat berbuat 
lebih banyak untuk menawarkan nasihat yang 
jelas dan layak ditindaklanjutkan tentang 
perencanaan keuangan di masa pensiun.

“Hanya dengan tunjangan negara untuk pensiun tidak akan cukup 
untuk membiayai hidup saya”

“Saya tidak memahami opsi-opsi yang tersedia bagi 
saya dengan tabungan masa pensiun saya”

Eropa Asia Amerika Lainnya

52% 53% 60% 60%

39%
Pemula/Rudimentary

41%
Ahli/Advanced

35%
Menengah

Sepertinya perencanaan 
pensiun adalah proses yang 
membingungkan bagi semua orang

Kelompok pengetahuan investasi*  

*penilaian mandiri
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Menolak pensiun

Di tengah kekhawatiran tentang pendapatan 
pensiun ini, wajar bahwa sebagian besar orang 
meramalkan bahwa mereka masih akan bekerja 
di ‘masa pensiun’. Masa pensiun saat ini sedang 
mengalami transformasi, dengan banyak orang 
menentukan jalan mereka sendiri.

Menariknya, saat membandingkan jam kerja 
yang diharapkan dengan jam kerja sebenarnya 
di masa pensiun, orang yang belum pensiun 
jauh lebih kecil kemungkinannya untuk 
memprediksi pengurangan jam kerja hingga 
hampir nol (13%). Namun, hal ini tidak 
terjadi pada lebih dari seperempat (28%) 
dari pensiunan yang melaporkan bahwa 
mereka sekarang hampir tidak bekerja di 
masa pensiun.

Harapan bahwa masyarakat akan dapat 
mengurangi jam kerja secara bertahap adalah 
realistis, dengan 45% orang yang belum 
pensiun memperkirakan hal ini, dan 45% 
pensiunan menegaskan bahwa kehidupan 
‘masa pensiun’ mereka menyerupai hal ini.

Sebuah skenario mengejutkan yang muncul 
dari penelitian ini adalah bahwa 32% orang 
yang belum pensiun memandang bahwa jam 
kerja mereka akan tetap sama, yang sama 
sekali tidak terdengar seperti masa pensiun. 
Namun, yang mungkin lebih mengejutkan 
lagi adalah fakta bahwa hampir seperempat 
pensiunan (23%) sedang menjalani skenario 
ini, yang menegaskan bahwa itu bukan suatu 
harapan yang tidak realistis.

Antisipasi jumlah jam kerja per minggu di ‘masa pensiun’  
(harapan vs kenyataan)

Non-pensiunan Pensiunan

Bertambah Tetap sama Berkurang 
secara bertahap

Berkurang hingga 
hampir nol

9%

4%

32%

23%

45%

13%

28%

45%
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Bagaimana bekerja di ‘masa pensiun’ berkaitan dengan 
kekhawatiran tentang pendapatan pensiun, menurut negara

Saat mengkaji kecenderungan masyarakat 
untuk bekerja dengan jumlah jam yang 
sama atau menambahnya di tingkat negara, 
hubungan yang menarik mulai muncul.

Orang mungkin berharap bahwa alasan utama 
untuk tetap bekerja di ‘masa pensiun’ adalah 
menghilangkan ketakutan tentang memiliki 
pendapatan pension yang cukup. Anda 
mungkin memprediksi bahwa masyarakat 
yang berencana terus bekerja akan merasa 
lebih aman dalam hal keuangan untuk masa 
pensiun. Namun, tidak ada pola yang dapat 
dibedakan untuk menyiratkan bahwa bekerja 
di masa pensiun membuat orang merasa lebih 
percaya diri tentang pendapatan pensiun 
mereka. Mungkinkah ini karena pensiun yang 
sebenarnya dan berhenti bekerja sepenuhnya 
terlihat terlalu menakutkan bagi orang-orang 
yang sedang membuat rencana pensiun? 

Lokasi Kerja bertambah/ 
tetap sama

Kekhawatiran bahwa 
pendapatan pensiun 
tidak akan cukup

Belgia 42% 52%

Taiwan 43% 51%

Jepang 27% 51%

Denmark 39% 50%

AS 37% 48%

Australia 28% 47%

Thailand 54% 46%

Jerman 50% 46%

Swedia 38% 46%

Portugal 38% 46%

Hong Kong 44% 45%

Korea Selatan 40% 44%

China 47% 43%

Swiss 39% 43%

Argentina 37% 43%

Inggris 36% 42%

Afrika Selatan 22% 42%

Meksiko 41% 41%

Perancis 51% 40%

Belanda 41% 40%

Austria 24% 40%

India 48% 39%

Spanyol 44% 38%

Brasil 34% 33%

UEA 39% 32%

Italia 44% 31%

Indonesia 50% 30%

Singapura 36% 29%

Polandia 51% 28%

Kanada 31% 28%

Chili 39% 27%

Rusia 44% 24%

Tidak ada pola 
yang dapat 
dibedakan yang 
menyiratkan bahwa 
bekerja di masa 
pensiun membuat 
orang merasa 
lebih percaya 
diri tentang 
pendapatan 
pensiun mereka
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Tampaknya kaum milenial juga lebih 
cenderung memilih tetap bekerja di ‘masa 
pensiun’, yang berpotensi sebagai cara 
mengisi kesenjangan pendapatan pensiun 
dengan 46% berharap akan menambah atau 
mempertahankan jam kerja per minggu. Ini 
dibandingkan dengan 35% kaum non-milenial.

Ketika mempertimbangkan keinginan 
bekerja di masa pensiun di seluruh kelompok 
pengetahuan investasi, terlihat juga 
bahwa investor ‘ahli’ atau ‘advanced’ lebih 
cenderung menambah atau mempertahankan 
jam kerja per minggu (45%) daripada 
investor ‘pemula’ atau ‘rudimentary’ (31 %). 
Temuan ini mengejutkan, tetapi mungkinkah 
pandangan yang lebih tradisional tentang 
pensiun ketika kehidupan kerja berhenti total 
tidak lagi realistis?

Masyarakat juga mengingkari harapan 
untuk mengurangi pengeluaran mereka 
di masa pensiun dengan 58% dari mereka 
memperkirakan pengeluaran akan tetap 
sama atau meningkat. Sikap ini mewakili 
masyarakat di semua kawasan, mungkin 
karena masyarakat yang berharap masih 
harus bekerja sampai taraf tertentu.

17% orang-orang sebenarnya memperkirakan 
tingkat pengeluaran mereka akan naik di masa 
pensiun, dengan 16% pensiunan menegaskan 
bahwa ini sebuah prediksi yang realistis. 
Masyarakat perlu berhati-hati di sini karena 
mereka mungkin berisiko hidup melebihi 
kemampuan mereka. 

Tingkat pengeluaran yang diharapkan di masa pensiun

Jam kerja bertambah/tetap sama di ‘masa pensiun’, 
menurut kelompok pengetahuan investasi

Tetap sama

41%

Berkurang secara 
bertahap

40%

Berkurang hingga 
hampir nol

2%

Bertambah

17%

Mungkin pandangan yang lebih 
tradisional tentang pensiun 
dengan kehidupan kerja 
berhenti total tidak lagi realistis?

Kelompok pengetahuan investasi*  

*Penilaian mandiri

Pemula/Rudimentary

Menengah

Ahli/Advanced

31%

38%

45%
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Mengapa pensiun?

Alasan paling umum masyarakat berpikir 
bahwa mereka akan pensiun adalah karena 
akan mencapai usia pensiun menurut 
negara (32%). Hanya 6% orang yang berpikir 
akan pensiun karena telah mencapai target 
keuangan tabungan pensiun.

Hasilnya beragam apabila 
mempertimbangkan peristiwa yang mungkin 
memicu seseorang untuk pensiun, atau 
benar-benar membuatnya pensiun. Namun, 
prediksi masyarakat tentang alasan mengapa 
mereka mungkin pensiun adalah akurat di 
semua negara saat Anda membandingkan 
harapan mereka dengan apa yang sebenarnya 
menyebabkan orang memasuki masa pensiun.

Pola ini juga mewakili pilihan dan harapan 
masyarakat untuk pensiun di seluruh dunia, 
dengan mencapai usia pensiun menurut 
negara menjadi alasan terpopuler untuk 
memicu pensiun di mana-mana. 

Hal ini juga merupakan faktor paling umum 
yang memicu pensiun saat hasilnya diperiksa 
di seluruh kelompok pengetahuan investasi, 
yang menunjukkan bahwa pilihan untuk 
pensiun adalah semacam keseimbangan.

5 alasan utama masyarakat pensiun (harapan vs kenyataan)

Non-pensiunan Pensiunan

Saya telah mencapai usia tertentu 
(usia pensiun menurut negara)

Saya telah mencapai usia tertentu (yang 
bukan usia pensiun menurut negara)

Kesehatan saya merosot/sudah uzur

Anak/tanggungan saya tidak/(sudah 
tidak lagi) tergantung secara finansial

Saya (sudah) tidak mampu secara 
fisik atau mental untuk melanjutkan 
karier yang saya pilih

36%

14%

19%
18%

13%

13%
9%

8%

9%

39%

orang berpikir akan pensiun karena 
telah mencapai target keuangan 
tabungan pensiun

6%
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Kesempatan keberlanjutan

Investasi berkelanjutan hadir sebagai opsi 
yang menarik, baik bagi masyarakat yang 
merencanakan masa depan, maupun bagi 
mereka yang telah memulai masa pensiunnya.

Namun, hanya 38% dari mereka yang sudah 
pensiun merasa bahwa dana berkelanjutan 
lebih cenderung menawarkan hasil investasi 
yang lebih tinggi. Sebaliknya, meskipun 
mengakui manfaat lingkungan dan sosial yang 
selaras dengan rekan-rekan non-pensiunan, 
pensiunan hampir dua kali lebih mungkin 
menganggap produk berkelanjutan tidak 
menarik karena tidak akan menawarkan hasil 
investasi yang lebih tinggi (18%). Mereka 
juga dua kali lebih mungkin melihatnya tidak 
menarik karena tidak selaras dengan prinsip-
prinsip mereka (9%). 

Namun, survei menunjukkan bahwa 
pensiunan cukup peduli terhadap masyarakat 
berkelanjutan daripada rekan-rekan non-
pensiunan. Faktanya, pensiunan lebih 
mungkin mengurangi atau mendaur ulang 
limbah rumah tangga (72%) daripada non-
pensiunan (64%). Mereka juga lebih cenderung 
membeli barang-barang produksi lokal (58%) 
daripada non-pensiunan (56%).

Namun, dalam hal membeli dari perusahaan 
dengan catatan tanggung jawab sosial yang 
baik (45%) dan berinvestasi dalam produk 
berkelanjutan (38%), pensiunan secara 
signifikan lebih kecil kemungkinannya untuk 
berkontribusi kepada masyarakat yang 
berkelanjutan lewat cara ini, jika dibandingkan 
dengan non-pensiunan.

Alasan produk berkelanjutan mungkin menarik

Cara berkontribusi yang sering dilakukan  
orang-orang terhadap masyarakat berkelanjutan

Non-pensiunan

Non-pensiunan

Pensiunan

Pensiunan

Saya mengurangi atau mendaur 
ulang limbah rumah tangga

Ya, karena 
prinsip-prinsip 

kemasyarakatan 
saya

Tidak, karena 
tidak selaras 

dengan 
prinsip-

prinsip saya

Tidak, 
karena tidak 
menawarkan 
hasil investasi 

yang lebih tinggi

Ya, karena 
lebih mungkin 
menawarkan 
hasil investasi 

yang lebih tinggi

Ya, karena 
dampak 

lingkungan 
yang lebih luas

Saya mempertimbangkan jejak 
karbon saya dalam keputusan seputar 
transportasi dan energi rumah saya

Saya tidak menggunakan plastik sekali pakai

Saya membeli dari perusahaan dengan rekam 
jejak tanggung jawab sosial yang baik

Saya membeli barang yang diproduksi 
secara lokal daripada barang yang 
diangkut dari tempat jauh

64%
72%

56%
58%

53%
49%

53%

51%

50%

45%

48%
38%

47%
42%

44%
41%

21%
14%

Saya berinvestasi di produk investasi 
berkelanjutan daripada produk yang tidak 
mempertimbangkan faktor keberlanjutan

Saya menghindari perusahaan dengan 
rekam jejak kontroversial atau tidak 
bertanggung jawab secara sosial

Semua pilihan makanan saya mempertimbangkan 
dampak lingkungan (misalnya vegetarian 
atau diproduksi secara lokal dll.)

Saya membeli pakaian bekas

33% 47% 43%
10% 4%

30% 46% 38%
18% 9%
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Salah satu penjelasan yang mungkin bagi hal ini 
adalah karena kurangnya pengetahuan tentang 
masalah ini, dengan pensiunan cenderung 
kurang sering bertanya kepada penasihat 
mereka seputar informasi tentang investasi 
berkelanjutan (18%) daripada non-pensiunan 
(26%). Sebagian kecil pensiunan (32%) 
cenderung tidak pernah meminta informasi 
seputar investasi berkelanjutan.

Namun, hubungan berjalan dua arah dan 
meskipun 41% pensiunan mengaku bahwa 
penasihat keuangan kadang-kadang 
berbicara kepada mereka tentang investasi 
berkelanjutan jika diminta, pensiunan dua 
kali lebih mungkin (14%) untuk mengatakan 
bahwa penasihat keuangan tidak pernah 
berbicara kepada mereka tentang investasi 
berkelanjutan daripada non-pensiunan (6%).

Apakah orang-orang meminta nasihat kepada  
penasihat keuangan tentang investasi berkelanjutan?

Pensiunan

26%

22%

41%

11%

Sering kali, hampir setiap kali saya berbicara 
dengan penasihat keuangan saya, saya meminta 

informasi seputar investasi berkelanjutan

Non-pensiunan

Saya tidak pernah menanyakan 
informasi seputar investasi 

berkelanjutan

Kadang-kadang, saya sesekali menanyakan 
informasi seputar investasi berkelanjutan

Tidak relevan – Saya tidak berbicara 
dengan penasihat keuangan

18%

32%

36%

15%

Sering kali, hampir setiap kali saya berbicara 
dengan penasihat keuangan saya, saya meminta 

informasi seputar investasi berkelanjutan

Saya tidak pernah menanyakan 
informasi seputar investasi 

berkelanjutan

Kadang-kadang, saya sesekali menanyakan 
informasi seputar investasi berkelanjutan

Tidak relevan – Saya tidak berbicara 
dengan penasihat keuangan

Pensiunan dua kali lebih mungkin mengatakan 
bahwa penasihat keuangan mereka tidak 
pernah membicarakan investasi berkelanjutan 
daripada non-pensiunan

2×

Pensiunan 
cenderung kurang 
sering meminta 
informasi kepada 
penasihat mereka 
tentang investasi 
berkelanjutan 
daripada  
non-pensiunan



Studi Investor Global 2020 20

Nilai investasi dan pendapatan yang diperoleh dapat 
turun dan naik, dan investor mungkin tidak memperoleh 
kembali jumlah awal yang diinvestasikan. Perubahan nilai 
tukar dapat menyebabkan nilai setiap investasi luar negeri 
naik atau turun. Schroders menugaskan Raconteur untuk 
mengadakan, antara 30 April hingga 15 Juni 2020, sebuah 
studi daring independen terhadap 23.450 orang dari 32 
lokasi di seluruh dunia. 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.

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).

Catatan penting

Meskipun hasil studi menunjukkan gambaran 
positif, dengan mereka dari lintas kelompok 
umur dan kelompok pengetahuan investasi 
sama-sama ikut menabung untuk masa 
pensiun, studi juga menunjukkan bahwa 
kekhawatiran tentang menabung masih 
dirasakan di seluruh dunia.

Tingkat kekhawatiran sangat bervariasi, 
bergantung pada tempat dimana masyarakat 
tinggal, dan meskipun informasinya seharusnya 
tersedia, masyarakat masih bingung tentang 
opsi-opsi pensiun. 

Oleh karena itu, pemerintah dan lembaga 
keuangan perlu membantu mengklarifikasi 
komunikasi seputar perencanaan pensiun. 
Juga terdapat peluang besar bagi investasi 
berkelanjutan untuk lebih mudah diakses sebagai 
kesempatan membantu mendanai pensiun.
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