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Ikhtisar

Tentang riset ini

Perubahan iklim, perubahan demografis,  
dan revolusi teknologi membentuk 
kembali planet kita, nilai-nilai kita dan 
bagaimana kita berinvestasi. Dengan latar 
belakang ini, keberlanjutan (sustainability) 
semakin mendapatkan banyak perhatian  
dari investor. 

Hal ini tercermin pada semakin pentingnya 
produk Reksa Dana investasi berkelanjutan, 
yang berinvestasi di perusahaan yang 
menunjukkan performa lingkungan atau 
sosial yang kuat dan secara proaktif bersiap 
menghadapi perubahan di masa yang  
akan datang.  

Pada bulan April 2018, Schroders mengadakan 
survei online independen kepada lebih dari 
22.000 investor dari 30 negara di seluruh dunia. 
Negara tersebut termasuk Australia, Brasil, 
Kanada, Tiongkok, Prancis, Jerman, India, Italia, 
Jepang, Belanda, Spanyol, Inggris, dan AS. Riset 
ini mendefinisikan “orang” sebagai orang-
orang yang akan menginvestasikan paling 
sedikit €10.000 (atau setara) pada 12 bulan ke 
depan dan telah membuat perubahan pada 
investasi mereka dalam 10 tahun terakhir. 

Catatan: Grafik pada dokumen ini mungkin 
tidak mencapai 100 persen karena  
adanya pembulatan.

Namun tetap ada hambatan untuk investasi 
berkelanjutan dalam mencapai potensi 
maksimal. Kinerja bukan merupakan perhatian 
utama, tetapi kurangnya informasi saat 
ini membatasi orang untuk alokasi pada 
investasi berkelanjutan, Investor tertarik untuk 
memahami dampak dari investasi berkelanjutan, 
khususnya tentang bagaimana perusahaan 
diminta untuk bertanggung jawab atas berbagai 
isu seperti penyuapan, korupsi, dan polusi. 
Karena investasi berkelanjutan menjadi lebih 
dapat diidentifikasi dan dipahami secara luas, 
begitu pun dengan daya tariknya bagi orang-
orang yang berupaya untuk menggabungkan 
keuntungan dengan dampak positif. 
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Hasil temuan kami  
secara ringkas

Tiga perempat dari orang yang kami survei 
mengatakan bahwa investasi berkelanjutan 
telah menjadi semakin penting bagi mereka 
dalam lima tahun terakhir. 
Hal ini didorong oleh generasi yang lebih muda, 
dengan 83% dari mereka antara usia 18 dan 
44 tahun melaporkan peningkatan dalam hal 
kepentingannya dibandingkan dengan 66% dari 
mereka yang berusia 45 tahun ke atas.

Mitos bahwa investasi berkelanjutan tidak 
memberikan pengembalian dalam bentuk 
laba yang baik seperti investasi yang tidak 
berkelanjutan, hanya berlaku bagi sebagian 
kecil orang. 
Hanya 1 dari 4 orang yang menyampaikan 
bahwa ini sebagai alasan mengapa mereka 
tidak berinvestasi/berinvestasi lebih banyak 
pada investasi berkelanjutan. Kekhawatiran ini 
paling banyak terjadi di Tiongkok dan Indonesia, 
di mana 39% dan 38% orang, masing-masing, 
melaporkannya sebagai penghalang. 

Adanya kekurangan informasi dalam  
hal investasi berkelanjutan yang  
membatasi berapa banyak orang 
berinvestasi di dalamnya.  
57% orang di seluruh dunia mengidentifikasi 
beberapa jenis kekurangan informasi sebagai 
alasan mengapa mereka tidak berinvestasi 
pada investasi yang berkelanjutan atau tidak 
berinvestasi lebih banyak di dalamnya.

Tingkat pengetahuan investasi yang 
dirasakan orang-orang tampaknya 
memengaruhi berapa banyak dari  
total portofolio yang mereka  
investasikan pada produk Reksa  
Dana yang berkelanjutan.  
Orang yang menganggap pengetahuan mereka 
mencapai tingkat mahir atau ahli berinvestasi 
42% dari total portofolio mereka pada investasi 
yang berkelanjutan, dibandingkan hanya 
32% bagi mereka yang merasa memiliki 
pengetahuan pemula atau rudimenter. Tren ini 
paling menonjol di AS.

Pengetahuan investasi yang lebih tinggi 
juga berkorelasi dengan ekspektasi 
pengembalian yang lebih tinggi pada total 
portofolio investasi, secara global. 
Dengan kata lain, mereka yang menganggap 
pengetahuan investasi mereka lebih tinggi, 
menginvestasikan portofolio mereka lebih 
banyak pada investasi yang berkelanjutan, dan 
juga mengharapkan pengembalian yang lebih 
tinggi secara keseluruhan daripada rekan-rekan 
mereka yang kurang berpengetahuan.

Cara bagaimana manajer investasi 
dapat terlibat dengan perusahaan untuk 
mendorong praktik yang berkelanjutan 
adalah penting bagi masyarakat.  
Secara keseluruhan mereka berfokus  
untuk mengakhiri penyuapan dan korupsi, 
dan mengendalikan polusi lokal meskipun 
keberagaman dan perubahan iklim  
juga penting.

Orang-orang di seluruh dunia meningkatkan 
investasi berkelanjutan mereka.   
Dua pertiga orang rata-rata telah meningkatkan 
investasi berkelanjutan mereka selama 
lima tahun terakhir, tetapi angka tersebut 
berfluktuasi di tingkat negara dari 93% di 
Indonesia menjadi 32% di Jepang.

Orang-orang mengatakan mereka 
berinvestasi rata-rata 37% dari total 
portofolio mereka pada investasi  
berkelanjutan. 
Dengan tidak memperhitungkan mereka yang 
tidak berinvestasi pada investasi berkelanjutan, 
angka ini naik menjadi 39% secara global. 
Orang-orang di AS menginvestasikan hampir 
setengah dari seluruh portofolio mereka (47%) 
pada investasi berkelanjutan.

Banyak orang belum mempraktikkan 
investasi berkelanjutan sebagai cara 
untuk secara pribadi berkontribusi pada 
masyarakat yang lebih berkelanjutan.  
Lebih dari separuh jumlah orang di dunia 
sering menghindari bisnis dengan rekam jejak 
yang kontroversial pada kebiasaan sehari-
hari mereka, tetapi hanya dua dari lima yang 
melakukannya ketika mereka berinvestasi. 
Orang muda secara signifikan lebih memiliki 
kemungkinan dibandingkan orang tua untuk 
berinvestasi secara berkelanjutan sebagai 
cara memberikan dampak yang positif bagi 
masyarakat.
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Kurangnya informasi 
menghambat investasi 
berkelanjutan

Adanya kekurangan informasi dalam hal 
investasi berkelanjutan yang membatasi 
berapa banyak orang berinvestasi di 
dalamnya. Hal ini memengaruhi lebih dari 
separuh orang di seluruh dunia dan  
sebanyak 61% orang di Asia.

0% 20% 40% 60% 80%

Kurangnya nasihat yang 
tersedia secara lebih 
luas tentang investasi 
berkelanjutan

Kurangnya informasi yang 
tersedia tentang bagaimana 
manajer investasi yang 
berkelanjutan berinteraksi 
dengan perusahaan di mana 
mereka berinvestasi 

Saya tidak yakin investasi 
mana yang mengambil 
pendekatan berkelanjutan 

Menghambat investasi/
berinvestasi lebih 
banyak pada investasi  
berkelanjutan karena 
kurangnya informasi/
pemahaman

Saya tidak begitu  
paham tentang apa yang 
dimaksud dengan investasi 
berkelanjutan

Amerika Asia Eropa Global

57%

27%

27%

9%

22%

61%

29%

29%

13%

23%

53%

23%

23%

7%

20%

57%

26%

26%

9%

22%
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Kurangnya nasihat tentang investasi 
berkelanjutan dan informasi tentang 
bagaimana manajer investasi terlibat dengan 
perusahaan di mana mereka berinvestasi 
disebut sebagai dua hambatan utama. 
Lebih dari satu dalam sepuluh orang di Asia 
mengakui tidak benar-benar memahami apa 
itu investasi berkelanjutan.

Masalah tersebut paling umum terjadi di UEA, 
India, dan Singapura, dengan 72%, 69% dan 
68% melaporkan mengalami hambatan untuk 
berinvestasi secara berkelanjutan karena 
kurangnya informasi/pemahaman, di masing-
masing negara tersebut. Kurangnya informasi/
pemahaman tidak terlalu menjadi penghalang 
untuk investasi berkelanjutan di Belanda (42%), 
Swiss (48%), Rusia (48%), dan Belgia (49%), 
tetapi masih dianggap sebagai penghalang 
yang signifikan untuk berinvestasi hanya bagi 
separuh orang.

72%
orang di UEA telah 
dihalangi untuk 
berinvestasi pada produk 
investasi berkelanjutan 
karena kurangnya 
informasi /pemahaman

Negara Mengalami hambatan untuk  
berinvestasi/berinvestasi  
lebih banyak pada investasi 
berkelanjutan karena kurangnya 
informasi/pemahaman

Negara Mengalami hambatan untuk  
berinvestasi/berinvestasi  
lebih banyak pada investasi 
berkelanjutan karena kurangnya 
informasi/pemahaman

Australia 57% Polandia 56%

Austria 52% Portugal 61%

Belgia 49% Rusia 48%

Brasil 61% Singapura 68%

Kanada 53% Afrika Selatan 64%

Cile 60% Korea Selatan 54%

Tiongkok 65% Spanyol 60%

Denmark 53% Swedia 52%

Prancis 56% Swiss 48%

Jerman 49% Taiwan 56%

Hong Kong 63% Thailand 60%

India 69% Belanda 42%

Indonesia 55% UEA 72%

Italia 60% Inggris 56%

Jepang 55% AS 57%

42%
orang di Belanda dihalangi 
untuk berinvestasi  
pada produk investasi 
berkelanjutan oleh 
kurangnya informasi /
pemahaman



Laporan riset 2018 7

Bagaimana manajer investasi  
dapat membuat perbedaan

Satu dari empat orang secara global 
menyoroti kurangnya informasi tentang 
bagaimana manajer investasi terlibat dengan 
perusahaan di mana mereka berinvestasi 
sebagai penghalang yang mencegah mereka 
berinvestasi pada investasi berkelanjutan. 
Dengan menyoroti bidang yang dapat 
dimanfaatkan oleh manajer investasi untuk 
melibatkan perusahaan, Global Investor 
Study telah menjelaskan dengan jelas betapa 
pentingnya berbagai bidang yang berpengaruh 
bagi masyarakat secara global.

Orang Amerika terbukti sebagai wilayah 
survei yang paling ramah secara sosial dan 
lingkungan, memberikan skor untuk masing-
masing faktor yang diberikan rata-rata  
tertinggi dibandingkan dengan Eropa dan  
Asia. Daerah tersebut sebagian besar konsisten 
dengan apa yang dianggap paling penting 
dan paling tidak penting, dengan mengakhiri 
penyuapan dan korupsi yang menonjol sebagai 
yang paling penting. 

Melihat lebih dekat mengenai statistik 
yang diperinci berdasarkan usia, namun, 
menunjukkan bagaimana faktor khusus ini 
telah dipengaruhi oleh generasi yang lebih tua. 
Mengakhiri penyuapan dan korupsi mendapat 
skor 8,4 dari 10 untuk mereka yang berusia di 
atas 65+ dibandingkan hanya 7,0 dari mereka 
yang berusia 18 dan 24 tahun. 

Perbedaan lain antara kelompok usia terlihat 
berkaitan dengan pentingnya keragaman 
tenaga kerja. Dalam hal ini, mereka yang 
berusia 25 hingga 34 tahun rata-rata 7,0  
dari 10, sementara mereka yang berusia  
65 tahun ke atas rata-rata 6,3.

Seberapa penting menurut anda bahwa masing-masing bidang berikut ini 
dapat dilibatkan/dipengaruhi oleh manajer investasi terhadap perusahaan 
di mana mereka berinvestasi?

 0 = Tidak sama sekali, 10 = sangat penting

Keanekaragaman tenaga 
kerja perusahaan 6,4 6,9 7,3 6,7

Menjual produk yang tidak 
sehat atau menyebabkan 
ketergantungan

6,8 7,1 7,3 7,0

Perubahan iklim
7,3 7,2 7,5 7,3

Perlakuan terhadap tenaga 
kerja perusahaan 7,2 7,4 7,8 7,4

Polusi dari operasi/
penggunaan energi 
terbarukan

7,4 7,6 7,9 7,6

Mengakhiri penyuapan  
dan korupsi 7,7 7,9 8,3 7,9

Eropa Asia Amerika Global

Seberapa penting menurut anda masing-masing bidang berikut ini dapat 
dilibatkan/dipengaruhi oleh manajer investasi terhadap perusahaan di 
mana mereka berinvestasi?

 0 = Tidak sama sekali, 10 = sangat penting

18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65+

6,5 7,0 6,6 6,56,9 6,3
Keanekaragaman tenaga 
kerja perusahaan

6,1 7,1 7,1 7,17,1 7,2
Menjual produk yang tidak 
sehat atau menyebabkan 
ketergantungan

6,8 7,4 7,3 7,37,4 7,0
Perubahan iklim

6,8 7,5 7,3 7,47,5 7,3
Perlakuan terhadap tenaga 
kerja perusahaan

6,8 7,6 7,6 7,67,7 7,5
Polusi dari operasi/
penggunaan energi 
terbarukan

7,0 7,8 8,0 8,37,9 8,4
Mengakhiri penyuapan  
dan korupsi
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Keputusan investasi pribadi bisa 
berkontribusi untuk masyarakat 
yang berkelanjutan 

Banyak orang tidak mengakui investasi 
secara berkelanjutan sebagai sarana untuk 
memberikan dampak secara pribadi kepada 
masyarakat. Ini berpotensi akibat kurangnya 
informasi tentang bagaimana manajer investasi 
dapat melibatkan perusahaan dalam masalah 
sosial dan lingkungan. Ini bertentangan 
dengan nilai-nilai yang ditunjukkan orang 
melalui perilaku lain, seperti menghindari bisnis 
kontroversial, mempertimbangkan jejak karbon 
mereka dan membeli dari perusahaan dengan 
catatan tanggung jawab sosial yang baik.

Di seluruh wilayah, orang mempraktikkan 
rata-rata antara 3 dan 4 perilaku yang terdapat 
pada daftar, dengan mendaur ulang atau 
mengurangi limbah rumah tangga terbukti 
sebagai paling umum, diikuti dengan 
menghindari bisnis dengan rekam jejak yang 
kontroversial atau, sama yaitu, membeli dari 
bisnis dengan catatan tanggung jawab sosial 
yang baik. 

Asia dan Amerika menunjukkan 
kecenderungan yang lebih besar untuk 
berinvestasi pada investasi  berkelanjutan 
daripada yang tidak mempertimbangkan faktor 
keberlanjutan, dengan 46% dan 45% yang 
melakukannya, masing-masing, dibandingkan 
hanya 39% orang Eropa. Untuk dua yang 
pertama, perilaku ini setara dengan proporsi 
yang sering membeli makanan organik. Di 
Eropa, persentase sedikit lebih tinggi membeli 
organik daripada berinvestasi pada investasi 
berkelanjutan sebagai cara untuk berkontribusi 
pada masyarakat yang lebih berkelanjutan.

73%
orang di Indonesia 
berinvestasi  pada produk 
investasi berkelanjutan 
daripada produk 
investasi yang tidak 
mempertimbangkan faktor 
berkelanjutan

0% 20% 40% 60% 80%

Saya menghindari 
perusahaan yang 
memiliki rekam  
jejak kontroversial

Saya membeli  
barang yang 
diproduksi secara 
lokal, daripada barang 
yang diangkut dari 
jarak yang lebih jauh:

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

Saya mengurangi 
atau mendaur ulang 
sampah rumah 
tangga saya 

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

Amerika Asia Eropa Global

Saya membeli 
makanan organik 

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

Perilaku yang dipraktikkan secara pribadi berkontribusi  
bagi masyarakat yang berkelanjutan

77%

65%

76%

73%

59%

54%

54%

56%

55%

48%

54%

53%

57%

55%

48%

52%

53%

46%

45%

47%

45%

46%

41%

43%

45%

46%

39%

42%
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Negara Berinvestasi di produk reksa dana  
investasi berkelanjutan daripada di  
produk reksa dana  investasi yang tidak  
mempertimbangkan faktor keberlanjutan

Rata-rata komitmen terhadap perilaku  
berkelanjutan (dari 7)*

Australia 36% 3,6

Austria 39% 3,8

Belgia 35% 3,3

Brasil 56% 4,3

Kanada 27% 3,1

Cile 41% 3,5

Tiongkok 64% 4,4

Denmark 30% 3,1

Prancis 40% 3,9

Jerman 39% 3,6

Hong Kong 26% 2,5

India 67% 4,8

Indonesia 73% 4,3

Italia 38% 4,0

Jepang 16% 2,2

Polandia 46% 3,7

Portugal 41% 3,6

Rusia 52% 3,6

Singapura 31% 2,8

Afrika Selatan 55% 4,2

Korea Selatan 35% 2,8

Spanyol 38% 3,4

Swedia 40% 3,5

Swiss 40% 3,7

Taiwan 37% 3,8

Thailand 65% 4,4

Belanda 39% 3,2

UEA 51% 4,0

Inggris 34% 3,4

AS 50% 4,3

Mereka yang berusia 
antara 18 sampai 
dengan 44 tahun secara 
signifikan lebih mungkin 
untuk sering /selalu 
mempertimbangkan 
rekam jejak karbon 
daripada mereka yang 
berusia 65 tahun ke atas 

Di tingkat negara, empat negara Asia menonjol 
sebagai yang paling berpikiran berkelanjutan: 
Indonesia, India, Thailand dan Tiongkok. Orang-
orang dari masing-masing negara tersebut 
sering atau secara rata-rata selalu melakukan 
empat hingga lima perilaku berkelanjutan, 
sering atau selalu, dengan India memimpin 
dengan rata-rata 4,8 dari 7 kegiatan yang ada 
pada daftar. Hampir tiga perempat (73%) 
dari mereka dari Indonesia berinvestasi pada 
investasi  berkelanjutan daripada produk Reksa 
Dana yang tidak mempertimbangkan faktor 
berkelanjutan, diikuti oleh 67% di India, 65% di 
Thailand, dan 64% di Tiongkok.

Dua negara Asia juga muncul di bagian 
bawah daftar, dengan hanya 16% orang 
dari Jepang yang berinvestasi pada produk 
Reksa Dana yang berkelanjutan sebagai cara 
untuk memberikan dampak yang positif pada 
masyarakat, dan 26% di Hong Kong. Dalam 
hal perilaku yang berkelanjutan, orang-orang 
di Jepang rata-rata 2,2 dari 7 mempraktikkan 
sering atau selalu, sementara orang-orang di 
Hong Kong rata-rata 2,5.
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Perilaku berkelanjutan berdasarkan kelompok usia

Usia memiliki peranan dalam menentukan 
perilaku yang memengaruhi masyarakat. 
Mereka yang berusia antara 18 dan 44 tahun 
secara signifikan lebih cenderung sering/selalu 
mempertimbangkan jejak karbon mereka 
daripada mereka yang berusia 65 tahun ke 
atas. Sebaliknya, kelompok usia yang lebih 
tua lebih mungkin mengurangi atau mendaur 
ulang limbah rumah tangga mereka daripada 
generasi yang lebih muda.

Investasi pada investasi berkelanjutan 
daripada produk Reksa Dana yang tidak 
mempertimbangkan faktor yang berkelanjutan 
sebagai cara untuk memberikan kontribusi 
kepada masyarakat yang lebih berkelanjutan 
sering/selalu dilakukan oleh 52% dari mereka 
yang berusia 18-34 tahun tetapi hanya 28% dari 
mereka yang berusia 65 tahun ke atas.

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

 Saya membeli  
makanan organik 

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

Saya mengurangi atau 
mendaur ulang sampah 
rumah tangga saya 

Saya menghindari 
perusahaan yang 
memiliki rekam 
jejak kontroversial

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

Saya membeli barang 
yang diproduksi secara 
lokal, daripada barang 
yang diangkut dari 
jarak yang lebih jauh:

18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65+
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21%

23%

19%

Berita baiknya, investasi berkelanjutan 
menjadi semakin lebih penting bagi orang-
orang di seluruh dunia, dengan Asia melihat 
kebanyakan orang melaporkan peningkatan 
tentang pentingnya hal tersebut. Proporsi 
terbesar orang yang merasakan perubahan 
substansial ada di Amerika, dengan 
37% mengatakan pentingnya investasi 
berkelanjutan meningkat secara signifikan 
bagi mereka selama lima tahun terakhir, 
dibandingkan 29% di Asia dan 25% di Eropa 
(angka tidak ditampilkan pada grafik).

Investasi berkelanjutan menjadi 
semakin lebih penting

3%

3%

3%

79%

74%

76%

EROPA

ASIA

AMERIKA
3%

22%

75%

Perubahan dalam kepentingan investasi berkelanjutan selama  
lima tahun terakhir

GLOBAL

85%
orang di Portugal 
mengatakan investasi  
berkelanjutan menjadi  
lebih  penting

64%
orang di Denmark 
mengatakan investasi  
berkelanjutan menjadi  
lebih  penting

Secara signifikan/Cukup 
lebih penting

Tidak ada perubahan

Secara signifikan/Cukup 
kurang penting
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Negara Secara signifikan/Cukup  
lebih penting

Tidak ada perubahan Secara signifikan/Cukup  
kurang penting

Australia 70% 28% 2%

Austria 76% 21% 3%

Belgia 67% 29% 4%

Brasil 89% 9% 2%

Kanada 58% 38% 4%

Cile 83% 14% 3%

Tiongkok 86% 13% 1%

Denmark 64% 32% 4%

Prancis 77% 20% 3%

Jerman 79% 18% 3%

Hong Kong 82% 15% 3%

India 95% 3% 2%

Indonesia 97% 2% 1%

Italia 73% 25% 2%

Jepang 44% 54% 2%

Polandia 79% 18% 3%

Portugal 85% 13% 2%

Rusia 74% 23% 3%

Singapura 75% 22% 3%

Afrika Selatan 88% 10% 2%

Korea Selatan 69% 21% 10%

Spanyol 78% 20% 2%

Swedia 77% 19% 5%

Swiss 76% 22% 2%

Taiwan 83% 14% 3%

Thailand 90% 8% 2%

Belanda 69% 27% 4%

UEA 86% 10% 4%

Inggris 68% 30% 2%

AS 75% 22% 3%

Hampir 100% orang dari Indonesia melaporkan 
peningkatan pentingnya selama lima tahun 
terakhir, sementara sebaliknya kurang dari 
setengah orang dari Jepang mengalami 
peningkatan. Di Eropa, 85% orang di Portugal 
mengatakan investasi berkelanjutan telah menjadi 
semakin lebih penting, sedangkan hanya 64% 
orang di Denmark yang mengatakannya.

Tren khusus ini tampaknya didorong oleh 
generasi muda yang mengubah perspektif 
mereka tentang jenis investasi ini, dengan 
lebih dari 4 dalam 5 orang (83%) antara 
18 dan 44 tahun yang merasa investasi 
berkelanjutan lebih penting bagi mereka 
sekarang daripada lima tahun yang lalu. 
Secara komparatif, hanya 63% dari mereka 
yang berusia 55 tahun ke atas yang merasa 
bahwa investasi berkelanjutan semakin 
penting bagi mereka.

18-24

25-34

35-44

45-54

55-64

65+ 39% 2%

31% 3%

26% 2%

17% 3%

12% 3%

14% 5%

Secara signifikan/cukup 
lebih penting

Tidak lebih penting: Secara signifikan/cukup 
kurang penting

80%

86%

80%

71%

66%

59%
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Keuntungan dan dampak positif 
tidak sama eksklusifnya

Temuan yang menjanjikan adalah proporsi 
yang relatif rendah dari orang-orang yang 
mendapatkan hambatan untuk berinvestasi 
pada investasi berkelanjutan karena 
kekhawatiran bahwa pengembalian yang 
diberikan dari investasi tersebut tidak akan 
sebaik pengembalian dari investasi yang tidak 
berkelanjutan. Hanya 1 dari 4 pengembalian 
yang ditandai secara global menjadi 
perhatian dalam konteks ini.

Kekhawatiran ini paling besar di Asia, dengan 
lebih dari sepertiga orang di Tiongkok 
(39%), Indonesia (38%) dan Thailand (34%) 
mengidentifikasi hal tersebut sebagai 
penghalang. Hanya 13% orang di Jepang 
yang mengidentifikasi hal ini sebagai faktor 
yang mencegah mereka berinvestasi (atau 
berinvestasi lebih banyak) pada investasi 
berkelanjutan, meskipun ada kecenderungan 
untuk lebih sedikit berinvestasi di dalamnya, 
seperti yang akan kita lihat. 

Negara Persentase orang-orang yang 
peduli terhadap hal berkelanjutan 
akan memberikan hasil yang lebih  
rendah dibandingkan dengan 
investasi yang tidak berkelanjutan

Negara Persentase orang-orang yang 
peduli terhadap hal berkelanjutan 
akan memberikan hasil yang lebih  
rendah dibandingkan dengan 
investasi yang tidak berkelanjutan

Australia 23% Polandia 28%

Austria 21% Portugal 24%

Belgia 19% Rusia 29%

Brasil 27% Singapura 29%

Kanada 24% Afrika Selatan 24%

Cile 23% Korea Selatan 24%

Tiongkok 39% Spanyol 25%

Denmark 18% Swedia 22%

Prancis 19% Swiss 23%

Jerman 20% Taiwan 33%

Hong Kong 29% Thailand 34%

India 32% Belanda 21%

Indonesia 38% UEA 22%

Italia 23% Inggris 25%

Jepang 13% AS 27%

GlobalAsia EropaAmerika

26%
25%

29%

23%

Orang-orang khawatir bahwa investasi berkelanjutan akan  
memberikan hasil yang lebih rendah dibandingkan dengan investasi  
yang tidak berkelanjutan
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26%

29%

20%

5%

4%

4%

4%

26%

6%

7%

6%

4%

Sebagaimana yang diharapkan, peningkatan 
pentingnya investasi berkelanjutan memiliki 
dampak sebatas orang yang berinvestasi di 
dalamnya. Selama lima tahun terakhir, 64% 
secara global telah meningkatkan alokasi 
mereka ke investasi berkelanjutan Asia 
kembali menunjukkan proporsi terbesar 
untuk orang yang membuat perubahan, 
dengan 7 dari 10 (69%) melaporkan 
peningkatan investasi berkelanjutan. 

Kenaikan popularitas tentang 
investasi berkelanjutan

69%

60%

64%

EROPA

ASIA

AMERIKA

66%

Perubahan dalam investasi berkelanjutan selama lima tahun terakhir

GLOBAL

70%
orang di AS telah 
meningkatkan investasi 
keberlanjutan mereka 
dalam lima tahun terakhir

27%
orang di Korea Selatan 
telah mengurangi investasi 
berkelanjutan mereka 
dalam lima tahun terakhir

Secara signifikan/Cukup 
meningkat

Tidak ada perubahan

Secara signifikan/Cukup menurun/
Tidak lagi sekarang

Saya belum pernah berinvestasi pada 
investasi  berkelanjutan dan masih 
belum hingga saat ini:
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Hampir semua orang (93%) di Indonesia 
melaporkan telah meningkatkan investasi 
berkelanjutan mereka. Jepang menonjol 
dengan 19% orang tidak pernah berinvestasi 
dalam investasi berkelanjutan – jauh lebih besar 
daripada negara lain yang ditampilkan dalam 
riset. Korea Selatan memiliki proporsi tertinggi, 
dengan lebih dari seperempat orang (27%) 
mengurangi investasi berkelanjutan mereka 
selama lima tahun terakhir.  

Orang-orang yang lebih muda lebih 
memiliki kemungkinan mengubah investasi 
berkelanjutan mereka selama lima tahun 
terakhir, dengan 75% dari usia 25 tahun hingga 
34 tahun yang mengalami peningkatan, 
dibandingkan dengan hanya 43% dari mereka 
yang berusia 65 tahun ke atas.  

Denmark memiliki proporsi terendah di Eropa 
yang meningkatkan investasi berkelanjutan 
mereka, yaitu 47%. Kanada juga menyimpang 
dari rata-rata global dengan hanya 46% 
orang yang mengalami peningkatan 
investasi pada produk Reksa Dana investasi 
berkelanjutan. Untuk memberikan sedikit 
konteks, di AS terdapat 70% orang yang 
meningkatkan investasi mereka.

Negara Secara signifikan/Cukup 
meningkat

Tidak ada perubahan Secara signifikan/Cukup 
menurun/Tidak lagi  
sekarang

Saya belum pernah ber-
investasi dalam investasi 
berkelanjutan dan masih 
belum hingga saat ini:

Australia 56% 37% 5% 3%

Austria 56% 30% 7% 7%

Belgia 51% 34% 12% 4%

Brasil 79% 14% 5% 2%

Kanada 46% 42% 5% 7%

Cile 73% 16% 8% 3%

Tiongkok 84% 13% 2% 1%

Denmark 47% 38% 10% 5%

Prancis 68% 23% 7% 3%

Jerman 63% 28% 6% 3%

Hong Kong 61% 28% 5% 6%

India 89% 6% 5% *

Indonesia 93% 3% 3% 1%

Italia 63% 25% 9% 3%

Jepang 32% 46% 3% 19%

Polandia 51% 37% 9% 3%

Portugal 69% 24% 4% 3%

Rusia 64% 28% 5% 4%

Singapura 59% 33% 4% 5%

Afrika Selatan 76% 20% 2% 2%

Korea Selatan 46% 26% 27% 1%

Spanyol 65% 26% 6% 3%

Swedia 61% 26% 9% 3%

Swiss 59% 30% 6% 5%

Taiwan 77% 16% 5% 2%

Thailand 87% 7% 6% 1%

Belanda 58% 29% 8% 5%

UEA 77% 11% 10% 2%

Inggris 56% 37% 4% 3%

AS 70% 25% 2% 4%

Secara signifikan/ agak meningkat

Tidak ada perubahan

Secara signifikan/Cukup menurun/
Tidak lagi sekarang

Saya belum pernah berinvestasi di investasi 
berkelanjutan dan masih belum hingga saat ini:

18-24

25-34

35-44

45-54

55-64

65+ 45% 8%

36% 7%

32% 5%

22% 3%

16% 2%

14% 2%71%

75%

69%

59%

53%

43%

13%

7%

6%

5%

4%

4%

Perubahan dalam investasi berkelanjutan berdasarkan kelompok usia
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Orang-orang menginvestasikan dalam 
jumlah yang signifikan dari portofolio 
mereka untuk investasi berkelanjutan

Bagi mereka yang berinvestasi pada investasi  
berkelanjutan (dan mengetahui proporsinya), 
rata-rata portofolio total mereka yang 
dialokasikan adalah 39% secara global. Wilayah 
dengan proporsi investasi terbesar, di antara 
yang berinvestasi secara berkelanjutan adalah 
Amerika, dengan 44% yang dialokasikan. 

Ini sangat dipengaruhi oleh orang-orang 
di AS, yang menginvestasikan separuh dari 
keseluruhan portofolio mereka pada Reksa 
Dana investasi berkelanjutan (50%).

Di Eropa, negara-negara tampil lebih 
konservatif, dengan orang-orang di Jerman 
mengalokasikan 33%, Prancis 34%, Belgia 
34%, Austria, 34%, Spanyol 34%, Swiss 35%, 
dan Inggris 35%. Meskipun 72% orang di UAE 

Umur adalah penggerak investasi pada Reksa 
Dana  berkelanjutan, dengan orang-orang yang 
lebih muda menginvestasikan lebih banyak 
dari total portofolio mereka di dalamnya. 
Millennial – mereka yang berusia 18-36 tahun 
– mengalokasikan rata-rata 41% dari portofolio 
mereka untuk investasi berkelanjutan, 
sementara mereka yang berusia 65 tahun ke 
atas memiliki rata-rata 34% dari portofolio 
mereka pada investasi yang berkelanjutan.

Negara Proporsi rata-rata portofolio  
yang dialokasikan untuk  
investasi  berkelanjutan  
(termasuk mereka yang tidak 
menginvestasikan apa pun)

Negara Proporsi rata-rata portofolio  
yang dialokasikan untuk  
investasi  berkelanjutan  
(termasuk mereka yang tidak 
menginvestasikan apa pun)

Australia 36% Polandia 38%

Austria 34% Portugal 39%

Belgia 34% Rusia 31%

Brasil 40% Singapura 30%

Kanada 33% Afrika Selatan 45%

Cile 42% Korea Selatan 35%

Tiongkok 45% Spanyol 34%

Denmark 43% Swedia 45%

Prancis 34% Swiss 35%

Jerman 33% Taiwan 37%

Hong Kong 25% Thailand 41%

India 42% Belanda 39%

Indonesia 45% UEA 43%

Italia 36% Inggris 35%

Jepang 24% AS 47%

menyatakan kurangnya informasi/pemahaman 
menghambat mereka dari berinvestasi/
berinvestasi lebih banyak pada Reksa 
Dana berkelanjutan, orang-orang di negara ini 
berinvestasi rata-rata 43% dari total portofolio 
investasi mereka pada investasi berkelanjutan.

Proporsi portofolio yang diinvestasikan pada investasi yang berkelanjutan

Proporsi portofolio yang dialokasikan untuk investasi yang berkelanjutan 
oleh mereka yang berinvestasi pada produk Reksa Dana yang berkelanjutan

Amerika

Asia

Eropa

Global

44%

38%

37%

39%

18-24 65+45-5425-34 55-6435-44

43%

34%33%33%
38%

41%
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Apakah pengetahuan 
investasi yang lebih luas 
memimpin lebih banyak pada 
investasi berkelanjutan?

Orang yang menilai tingkat pengetahuan 
investasi mereka sendiri sebagai ahli atau 
mahir menginvestasikan proporsi yang lebih 
tinggi dari total portofolio mereka pada 
investasi berkelanjutan (42%) dibandingkan 
dengan orang-orang yang merasa mereka 
memiliki pengetahuan investasi pemula atau 
rudimenter (32%). 

Di seluruh wilayah, tren ini paling menonjol 
untuk orang-orang di Amerika, di mana mereka 
yang menganggap diri mereka memiliki 
pengetahuan tingkat ahli menginvestasikan 
65% dari total portofolio investasi mereka pada 
investasi berkelanjutan, sementara pemula 
hanya berinvestasi sebesar 34%. 

Proporsi portofolio investasi total yang diinvestasikan pada investasi  berkelanjutan

Proporsi portofolio yang diinvestasikan pada investasi yang berkelanjutan 

32%

Pemula/rudimenter

36%

Menengah

Mahir/ahli
42%

Pemula

Amerika Asia Eropa Global

Rudimenter Menengah Mahir Ahli

34
%

28
%

36
%

33
%

31
%

29
%

34
%

32
%

37
%

36
%

34
% 36

%

41
%

41
%

37
% 39

%

65
%

51
%

4
6%

54
%
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Negara Pemula/Rudimenter Menengah Mahir/Ahli Rata-Rata

Australia 38% 34% 38% 36%

Austria 33% 35% 33% 34%

Belgia 32% 35% 34% 34%

Brasil 28% 37% 47% 40%

Kanada 32% 33% 35% 33%

Cile 33% 44% 47% 42%

Tiongkok 41% 45% 50% 45%

Denmark 45% 41% 46% 43%

Prancis 28% 33% 37% 34%

Jerman 28% 33% 33% 33%

Hong Kong 19% 26% 28% 25%

India 42% 36% 46% 42%

Indonesia 39% 41% 53% 45%

Italia 32% 34% 39% 36%

Jepang 19% 25% 31% 24%

Polandia 32% 35% 41% 38%

Portugal 35% 37% 46% 39%

Rusia 24% 30% 35% 31%

Singapura 25% 31% 33% 30%

Afrika Selatan 37% 45% 49% 45%

Korea Selatan 31% 36% 39% 35%

Spanyol 31% 33% 39% 34%

Swedia 45% 44% 47% 45%

Swiss 34% 32% 38% 35%

Taiwan 29% 37% 44% 37%

Thailand 32% 42% 50% 41%

Belanda 40% 39% 39% 39%

UEA 41% 42% 45% 43%

Inggris 30% 32% 41% 35%

AS 34% 37% 56% 47%

*Perhatian: ukuran basis kecil (n<30) – hanya untuk pengguna langsung.

56%
dari total portofolio 
mereka adalah berapa 
banyak orang
dengan pengetahuan 
investasi mendalam/ahli 
yang berinvestasi pada 
investasi berkelanjutan
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Pengetahuan investasi dan  
haarapan atas imbal hasil
Selain menginvestasikan lebih banyak dari total 
portofolio mereka pada investasi berkelanjutan, 
orang-orang yang melaporkannya memiliki 
tingkat pengetahuan investasi yang lebih 
tinggi (mahir/ahli) juga mengharapkan imbal 
hasil tertinggi atas total portofolio investasi 
mereka selama lima tahun ke depan – rata-rata 
11% per tahun, secara global. 

Korelasi ini – antara menginvestasikan 
lebih banyak pada investasi berkelanjutan 
dan mengharapkan imbal hasil tertinggi 
– mencerminkan bahwa mereka yang 
memiliki tingkat pengetahuan yang 
lebih tinggi memahami potensi investasi  
berkelanjutan dapat memberikan dampak 
positif dan juga laba. Tren ini sebagian besar 
konsisten di semua negara yang disurvei.

Proporsi portofolio investasi total yang diinvestasikan 
pada investasi berkelanjutan

Harapan atas imbal hasil untuk total portofolio 

Negara Pengetahuan mahir/ahli Rata-Rata Negara Pengetahuan mahir/ahli Rata-Rata Negara

Australia 38% 36% 10% 9%

Austria 33% 34% 10% 8%

Belgia 34% 34% 8% 7%

Brasil 47% 40% 16% 15%

Kanada 35% 33% 9% 8%

Cile 47% 42% 14% 12%

Tiongkok 50% 45% 14% 13%

Denmark 46% 43% 10% 9%

Prancis 37% 34% 9% 8%

Jerman 33% 33% 9% 8%

Hong Kong 28% 25% 11% 9%

India 46% 42% 14% 14%

Indonesia 53% 45% 18% 17%

Italia 39% 36% 9% 7%

Jepang 31% 24% 12% 9%

Polandia 41% 38% 11% 11%

Portugal 46% 39% 14% 10%

Rusia 35% 31% 14% 13%

Singapura 33% 30% 11% 9%

Afrika Selatan 49% 45% 14% 13%

Korea Selatan 37% 35% 9% 8%

Spanyol 39% 34% 11% 9%

Swedia 47% 45% 10% 9%

Swiss 38% 35% 9% 7%

Taiwan 44% 37% 13% 12%

Thailand 50% 41% 19% 16%

Belanda 39% 39% 10% 8%

UEA 45% 43% 15% 13%

Inggris 41% 35% 9% 8%

AS 56% 47% 8% 9%

Harapan atas imbal hasil vs investasi berkelanjutan berdasarkan  
level pengetahuan investasi hasil analisis sendiri

Pemula/Rudimenter Menengah Ahli/Mahir

50%

40%

30%

20%

10%

00%

8.8% 9.7% 10.9%

32%
36%

42%

Rata-rata % dari seluruh portofolio 
diinvestasi pada investasi berkelanjutan 

Rata-rata total (%) imbal hasil tahunan  
yang diharapkan pada total portofolio 
investasi setiap tahun



Laporan riset 2018 20

Apakah anda akan berinvestasi 
lebih banyak pada produk  reksa 
dana berkelanjutan jika anda tahu 
lebih banyak tentang produk  
reksa danatersebut?

Investasi berkelanjutan menawarkan 
kepada orang-orang kesempatan 
untuk menerapkan nilai-nilai sosial dan 
lingkungan yang sama untuk investasi 
mereka seperti yang mereka lakukan  
dalam kehidupan sehari-hari mereka, 
dengan tetap mendapatkan potensi imbal 
hasil yang besar sebagaimana ketika 
mereka berinvestasi pada produk 
Reksa Dana yang tidak berkelanjutan. 
Orang-orang yang mengklaim tingkat 
pengetahuan investasi yang lebih tinggi 
tampaknya lebih menguasai hal ini 
daripada mereka yang kurang percaya 
diri dalam pengetahuan mereka. Banyak 
orang secara global mengidentifikasi 
kurangnya informasi sebagai penghalang 
untuk berinvestasi lebih banyak dalam 
jenis investasi ini. Mengatasi kesenjangan 
informasi ini bisa menjadi kunci untuk 
menjadikan investasi berkelanjutan  
sebagai suatu hal yang umum.

Tentang riset ini 
Schroders menugaskan Research Plus Ltd 
untuk melakukan, antara 20 Maret dan 23 
April 2018, studi online independen terhadap 
lebih dari 22.000 orang di 30 negara di seluruh 
dunia, yang meliputi Australia, Brasil, Kanada, 
Tiongkok, Prancis, Jerman, India, Italia, Jepang, 
Belanda, Spanyol, UEA, Inggris, dan AS. Riset ini 
mendefinisikan “orang” sebagai orang-orang 
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. 
Orang-orang ini mewakili pandangan investor 
di masing-masing negara yang diikutsertakan 
dalam studi.

Important information 
This information is not an offer, solicitation or 
recommendation to buy or sell any financial 
instrument or to adopt any investment 
strategy. Information herein is believed to be 
reliable but we do not warrant its completeness 
or accuracy. Any data has been sourced by us 
and is provided without any warranties of any 
kind. It should be independently verified before 

further publication or use. Third-party data is 
owned or licenced by the data provider and 
may not be reproduced, extracted or used for 
any other purpose without the data provider’s 
consent. Neither we, nor the data provider, 
will have any liability in connection with the 
third-party data. The material is not intended 
to provide, and should not be relied on for, 
accounting, legal or tax advice. Reliance should 
not be placed on any views or information in 
the material when taking individual investment 
and/or strategic decisions. No responsibility 
can be accepted for error of fact or opinion. Any 
references to securities, sectors, regions and/or 
countries are for illustrative purposes only. 

Schroders has expressed its own views and 
opinions in this document and these may 
change. 

The value of investments and the income from 
them may go down as well as up and investors 
may not get back the amounts originally 
invested. Exchange rate changes may cause the 
value of any overseas investments to rise or fall. 

To the extent that you are in North America, 
this content is issued by Schroder Investment 
Management North America Inc., an indirect 
wholly owned subsidiary of Schroders plc 
and SEC registered adviser providing asset 
management products and services to clients 
in the US and Canada. For all other users, this 
content is issued by Schroder Investment 
Management Limited, 31 Gresham Street, 
London, EC2V 7QA. Registered No. 1893220 
England. Authorised and regulated by the 
Financial Conduct Authority.
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