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Ikhtisar

Tentang penelitian

Tak perlu dikatakan lagi bahwa orang-
orang ingin pensiun dengan nyaman, dan 
banyak yang berusaha untuk menabung 
dan berinvestasi secara efektif selama masa 
kerja mereka untuk memastikan gaya hidup 
tertentu saat tahun-tahun keemasan mereka. 
Seberapa berhasilkah orang-orang di seluruh 
dunia dalam mencapai hal ini?

Studi Investor Global 2018 menjelajahi 
harapan orang-orang terkait dengan 
keuangan saat masa pensiun, dan 
bagaimana hal ini jika dibandingkan dengan 
mereka yang telah pensiun. Hasilnya 
menunjukkan bahwa mayoritas orang-orang 
yang pensiun secara global menganggap 
bahwa pendapatan mereka memadai – 
tetapi kurang dari apa yang diharapkan 
oleh mereka yang belum pensiun untuk 
dapat hidup dengan nyaman, dan banyak 
orang yang berharap untuk setidaknya 
punya sedikit lebih banyak. Jika pendapatan 

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 Amerika Serikat. Riset ini mendefinisikan 
“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 sepuluh tahun terakhir.

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

pensiunan tidak mencapai target yang 
diinginkan, apa yang bisa dilakukan?

Para pensiunan memilih untuk berinvestasi 
dengan proporsi yang lebih besar dari 
tabungan dan investasi mereka ketika 
mereka pensiun dibandingkan dengan apa 
yang diharapkan oleh mereka yang belum 
pensiun. Tren ini merupakan indikasi dari 
pentingnya peran investasi pada saat masa 
pensiun. Investasi yang tepat pada masa 
pensiun dapat mendongkrak pendapatan 
dan membantu orang-orang untuk mencapai 
gaya hidup yang mereka berhak dapatkan.

Nilai investasi dan pendapatan bisa saja 
menurun dan meningkat dan investor 
bisa tidak memperoleh kembali jumlah 
awal yang mereka investasikan. Jika Anda 
tidak yakin dengan kesesuaian investasi 
Anda, silakan berbicara dengan seorang 
penasihat keuangan.
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Hasil temuan kami 
secara ringkas
Orang-orang berusia 55+ berharap mendapatkan lebih 
banyak pendapatan untuk hidup nyaman saat masa pensiun 
dibandingkan dengan apa yang sesungguhnya didapatkan oleh 
para pensiunan. 

Ini secara khusus terjadi di Asia, ketika orang-orang yang belum 
pensiun di kelompok usia ini berharap untuk mendapatkan 76 
persen dari pendapatan mereka saat ini untuk hidup nyaman, 
tetapi para pensiunan hanya mendapatkan rata-rata sekitar 59 
persen dari gaji terakhir mereka..

Biaya hidup saat masa pensiun membutuhkan lebih banyak 
pendapatan dari yang diharapkan sebelumnya. 

Warga Amerika menunjukkan ketidakselarasan terbesar, 
dengan mereka yang belum pensiun mengantisipasi bahwa 
mereka akan menghabiskan 32 persen dari pendapatan 
mereka untuk biaya hidup, sementara para pensiunan yang 
sesungguhnya menghabiskan 53 persen. 

Mayoritas mereka yang pensiun menganggap 
pendapatan mereka memadai, tetapi sebagian besar ingin 
mendapatkan lebih banyak.

Negara di mana orang-orang merasa paling membutuhkan 
peningkatan pendapatan saat masa pensiun termasuk Polandia, 
Afrika Selatan, Jepang, Cile, Rusia, dan Korea Selatan. 

Saat masa pensiun, orang-orang mengalokasikan lebih 
banyak sumber daya keuangan mereka untuk investasi 
dibandingkan dengan apa yang diharapkan oleh orang-
orang yang belum pensiun. 

Para pensiunan di Inggris, Spanyol, Austria, Australia, Afrika 
Selatan, dan Belgia mengalokasikan sekitar tiga kali lebih 
banyak dari tabungan pensiunan mereka untuk investasi 
dibandingkan dengan apa yang diharapkan oleh sesama 
warga negaranya yang belum pensiun. Para pensiunan di 
Asia mengalokasikan sedikit lebih banyak dari apa yang 
dilakukan oleh mereka yang ada di benua lain secara rata-
rata (20 persen, dibandingkan dengan 18 persen di Eropa dan 
19 persen di Amerika).

Ekspektasi untuk alokasi keuangan saat masa pensiun 
mencapai puncaknya saat orang-orang mendekati usia 
pensiun. 

Kaum milenia berharap untuk mengalokasikan 23 persen dari 
tabungan pensiun mereka investasinya untuk pendapatan 
pensiun mereka, sedangkan Baby Boomers yang belum pensiun 
berharap untuk mengalokasikan 38 persen. Kenyataannya, para 

pensiunan secara global sesungguhnya menghabiskan secara 
rata-rata 36 persen.

Secara global, orang-orang merasa mereka seharusnya 
menabung lebih banyak untuk masa pensiun.

Sentimen ini paling nyata di Cile dan Afrika Selatan, di mana 
responden berpikir mereka harus menabung 6 persen lebih 
banyak dari pendapatan mereka dari yang mereka lakukan saat 
ini. Rata-rata global adalah 2 persen lebih banyak. Ada sedikit 
perbedaan lintas generasi.

Level pengetahuan investasi yang dirasa dimiliki oleh 
orang-orang berkorelasi dengan harapan dan perilaku masa 
pensiun tertentu. 

Mereka yang mengklaim  memiliki pengetahuan lebih yang 
belum pensiun memiliki celah yang lebih kecil antara apa 
yang mereka tabung dan apa yang mereka pikir akan mereka 
butuhkan dibandingkan dengan responden yang menilai diri 
mereka sendiri memiliki level pengetahuan yang lebih rendah. 
Mereka yang sudah pensiun dan mengklaim level pengetahuan 
investasi tinggi secara signifikan lebih mungkin mengatakan 
bahwa mereka telah cukup memiliki apa yang dibutuhkan untuk 
hidup dengan nyaman.

Dua sumber informasi orang-orang dalam mengambil 
keputusan investasi untuk masa pensiun adalah penelitian 
mereka sendiri dari sumber independen dan wawasan dari 
para penasihat keuangan.

Hanya tiga dari negara-negara yang disurvei yang menganggap 
para penasihat keuangan sebagai sumber yang terpenting. 
Generasi yang lebih muda menganggap teman, keluarga, 
dan rekan kerja sebagai sumber informasi yang lebih penting 
dibandingkan dengan anggapan dari orang-orang yang lebih tua.
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Para pensiunan mendapatkan 
lebih sedikit dari apa yang 
diharapkan oleh mereka yang 
belum pensiununtuk dapat hidup 
dengan nyaman
Di semua wilayah, ekspektasi bagi mereka yang berusia 
55+ tentang apa yang dibutuhkan untuk hidup dengan 
nyaman saat pensiun melampaui pendapatan yang diterima 
oleh para pensiunan sebesar 13 persen secara rata-rata. 
Perbedaan ini paling terlihat di Asia, di mana mereka yang 
belum pensiun dengan usia lebih dari 55 tahun berpikir 
bahwa mereka akan membutuhkan 76 persen dari gaji 
mereka saat ini untuk hidup nyaman, tetapi pensiunan 
berusia 55+ melaporkan menerima hanya 59% dari gaji 
terakhir mereka, secara rata-rata – selisih 17 persen.

PENSIUNAN, USIA 55+: 
Dalam bentuk persentase dari gaji terakhir Anda, berapa 
banyak pendapatan tahunan yang Anda terima saat masa 
pensiun? 

BUKAN PENSIUNAN, USIA 55+: 
Dalam bentuk persentase dari gaji atau pendapatan 
Anda saat ini, berapa banyak pendapatan tahunan yang 
menurut Anda akan dibutuhkan untuk hidup nyaman saat 
masa pensiun?

Global GlobalAsia AsiaEropa EropaAmerika Amerika

72%
76% 76%

61% 61%
63%

59%

74%
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Selisih negatif terbesar antara seberapa 
banyak dari gaji tahunan dari mereka yang 
berusia lebih dari 55 tahun dan masih bekerja 
yang menurut mereka akan butuhkan 
dan seberapa banyak yang sebenarnya 
diterima oleh para pensiunan dapat terlihat 
di Polandia, di mana selisihnya adalah 47 
persen. Responden dari Jepang dan Indonesia 
mengikuti, masing-masing dengan selisih 
negatif sebesar 44 persen dan 40 persen.

Di Portugal dan India, hasilnya menunjukkan 
sebaliknya, dengan orang-orang mendapatkan 
persentase yang jauh lebih besar dari gaji 
terakhir mereka sebagai pendapatan tahunan 
daripada yang diharapkan oleh mereka yang 
belum pensiun pikir akan butuhkan dari gaji 
mereka saat ini, sebesar 49 persen, 26 persen, 
dan 25 persen masing-masing.

Negara BUKAN-PENSIUNAN, USIA 55+:
Berapa banyak pendapatan tahunan 
yang Anda pikir akan Anda butuh-
kan untuk hidup nyaman saat masa 
pensiun? (% gaji saat ini)

PENSIUNAN, USIA 55+:
Berapa banyak pendapatan tahunan 
yang Anda terima saat pensiun?
(% gaji terakhir)

Selisih

Polandia 103 56 -47

Jepang 81 37 -44

Indonesia 105*(n=8) 65 -40

Cili* 93 57* (n=19) -36

Hong Kong 80 44 -36

Rusia* 66 32* (n=20) -35

Singapura 67 42 -25

Korea Selatan* 67 45* (n=18) -23

Afrika Selatan 80 59 -21

Belgia 75 54 -21

Australia 71 52 -20

Swedia 83 66 -17

Perancis 78 61 -17

Amerika Serikat 74 58 -16

Brasil 88 74 -14

Swiss 68 55 -13

Britania Raya 66 53 -13

Tiongkok 80* (n=27) 67 -12

Kanada 71 61 -10

Denmark 74 68 -6

Italia 80 74 -6

Belanda 75 69 -6

Spanyol 73 68 -5

Jerman 67 65 -2

Thailand* 66* (n=15) 64 -1

Austria 64 67 2

India 71 96 25

Portugal 46 72 26

Taiwan* 68* (n=29) 117* (n=7) 49

105%
Jumlah pendapatan 
tahunan saat ini orang-
orang yang berusia 55+
di Indonesia yang mereka 
pikir akan butuhkan untuk 
hidup nyaman saat masa 
pensiun

* Basis responden berusia 55+ (n) lebih rendah dari 30 dan dengan demikian hasil ini hanya direksional

Jumlah pendapatan tahunan saat ini orang-orang yang berusia 55+ 
di Indonesia yang mereka pikir akan butuhkan untuk hidup nyaman saat masa pensiun
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Biaya hidup saat masa pensiun 
membutuhkan lebih banyak pendapatan 
dari yang diharapkan sebelumnya

Cukup mengejutkan, dengan 
mempertimbangkan selisih yang tercatat 
di atas, ekspektasi tentang bagaimana 
pendapatan pensiun akan dihabiskan 
tidak sesuai dengan bagaimana cara para 
pensiunan menggunakan pendapatan 
mereka, biaya hidup merupakan bidang 
yang memiliki diferensiasi terbesar.

Warga Amerika menunjukkan selisih yang 
khusus untuk hal ini, dengan orang-orang 
yang belum pensiun mengharapkan untuk 
menghabiskan 32 persen dari pendapatan 
tahunan mereka untuk biaya hidup, meskipun 

para pensiunan saat ini melaporkan 
menghabiskan 53 persen. Konsekuensi 
dari hal ini adalah turunnya alokasi untuk 
hobi, dari 12 persen yang diharapkan 
akan dihabiskan oleh mereka yang belum 
pensiun menjadi 7 persen yang sebenarnya 
dihabiskan oleh para pensiunan.

Responden dari Asia lebih mendekati dalam 
harapan biaya hidup mereka, orang-orang 
yang belum pensiun memperkirakan 
32 persen sedangkan para pensiunan 
melaporkan 38 persen.

BUKAN-PENSIUNAN: 
Saat masa pensiun Anda, kira-kira berapa 
proporsi (%) dari pendapatan tahunan Anda 
yang Anda harap untuk habiskan, masing-
masing untuk hal sebagai berikut?
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Di level negara, Afrika Selatan, 
Swedia, dan AS menonjol 
sebagai lokasi di mana orang-
orang yang belum pensiun 
berisiko secara signifikan 
menganggap enteng proporsi 
pendapatan untuk biaya 
hidup saat masa pensiun.

Negara Bukan pensiunan: Diharapkan % Pensiunan: Aktual % Selisih

Afrika Selatan 34 59 25

Swedia 34 57 23

AS 32 54 22

Australia 39 58 19

Korea Selatan* 27 44* (n=22) 17

Portugal 28 45 17

Kanada 42 59 17

Belgia 34 50 16

Italia 37 53 16

Spanyol 35 51 16

Perancis 30 46 16

Singapura 35 50 16

Cili* 28 43* (n=20) 15

Britania Raya 38 53 15

Belanda 38 52 14

Denmark 36 50 14

Rusia* 34 45* (n=23) 11

Brasil 23 34 10

Polandia 31 41 10

Swiss 39 48 10

Austria 37 46 9

Jerman 38 47 9

Jepang 46 53 7

Taiwan* 31 38* (n=20) 7

Thailand 29 34 5

Hong Kong 37 39 2

Indonesia 27 29 2

Tiongkok 27 28 1

India 26 25 -1

Proporsi pendapatan tahunan saat masa pensiun 
yang dihabiskan untuk biaya hidup

54%
Proporsi pendapatan 
tahunan yang dihabiskan 
untuk biaya hidup oleh para 
pensiunan di usia di atas 70

* Basis responden yang sudah pensiun (n) lebih rendah dari 30 dan dengan demikian hasil ini hanya direksional
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Ekspektasi orang-orang dari generasi yang lebih tua yang belum 
pensiun lebih mencerminkan pengeluaran masa pensiun yang 
sebenarnya dibandingkan dengan mereka yang lebih muda. Ini 
sepertinya karena jarak mereka ke usia pensiun dan bagaimana 
hal ini mempengaruhi pengalaman dan ekspektasi mereka, 
dibandingkan dengan orang-orang yang lebih muda.

Meskipun ekspektasi Baby Boomers dan Generasi Sunyi 
lebih akurat dibandingkan responden yang lebih muda, 
mereka masih memiliki kelemahan dalam hal proporsi aktual 
pengeluaran yang dilaporkan oleh para pensiunan.

BUKAN PENSIUNAN: 
Memikirkan tentang pendapatan tahunan Anda saat tahun-tahun aktif masa  
pensiun Anda (yaitu jumlah yang Anda terima setiap tahun), kira-kira berapa  
proporsi yang Anda perkirakan dihabiskan untuk setiap hal sebagai berikut?

PENSIUNAN: 
Memikirkan tentang pendapatan tahunan Anda saat tahun-tahun aktif masa 
pensiun Anda (yaitu jumlah yang Anda terima setiap tahun), kira-kira berapa 
proporsi yang Anda habiskan untuk setiap hal sebagai berikut?

Milenia 
(18-36)

Generasi X 
(37-50)

Baby Boomers 
(51-70)

Generasi Sunyi 
(71+)

10%0% 20% 30% 40% 50%

Baby Boomers 
(51-70)

Generasi Sunyi 
(71+)

10%0% 20% 30% 40% 50% 60%

Biaya hidup

Perjalanan

Hobi

Biaya perawatan 
kesehatan

Membeli properti sebagai 
investasi (misalnya untuk
disewakan)

Membeli rumah kedua

Dukungan keuangan
untuk kerabat 

Biaya hidup

Perjalanan

Hobi

Biaya perawatan 
kesehatan

Membeli properti sebagai 
investasi (misalnya untuk
disewakan)

Membeli rumah kedua

Dukungan keuangan
untuk kerabat 
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Pendapatan saat masa pensiun 
sebagian besar dianggap memadai 
oleh para pensiunan
Terlepas dari selisih antara apa yang diharapkan 
oleh orang-orang yang belum pensiun 
mengenai situasi keuangan mereka saat masa 
pensiun dengan kenyataan keuangan para 
pensiunan, mayoritas para pensiunan yang 
disurvei merasa bahwa pendapatan mereka 
adalah memadai, hanya 15 persen secara 
global yang menyatakan bahwa mereka  tidak 
memiliki cukup pendapatan untuk hidup dengan 
nyaman. Namun, 58 persen mengatakan 
mereka mau seandainya ada lebih banyak.

15%

14%

16%

12%

43%

43%

43%

44%

42%

43%

41%

44%

Apakah Anda merasa pendapatan 
masa pensiun Anda memadai?

GLOBAL

EROPA

ASIA

AMERIKA

Tidak, saya tidak memiliki cukup pendapatan 
untuk hidup dengan nyaman

Ya, tetapi saya berharap mendapat sedikit 
lebih banyak pendapatan

Ya, itu memadai untuk
hidup dengan nyaman

86%
para pensiunan di Eropa 
mengatakan pendapatan 
mereka memadai

59%
para pensiunan di Asia
berharap punya lebih 
banyak pendapatan

92%
para pensiunan di AS 
mengatakan pendapatan 
mereka memadai
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Angka-angka ini kurang lebih konsisten lintas wilayah, 
secara rata-rata. Namun hasil di tingkat negara, 
menceritakan kisah yang berbeda. Di India, 99 
persen melaporkan memiliki pendapatan yang memadai, 
dengan 15 persen mengatakan mereka berharap 
mendapatkan lebih banyak. Sebaliknya, 55 persen 
responden di Korea Selatan* mengatakan mereka tidak 
punya cukup pendapatan, dan 87 persen secara total 
mengatakan bahwa mereka berharap mendapatkan 
lebih banyak. Di Cili*, meskipun 60 persen mengtakan 
bahwa pendapatan mereka memadai, 100 persen 
dari responden mengatakan bahwa mereka berharap 
mendapatkan lebih banyak.

Selain di India, negara di mana responden menunjukkan 
level kenyamanan terbesar dengan pendapatan pensiun 
mereka adalah Denmark, di mana 93 persen mengatakan 
bahwa pendapatan mereka memadai dan hanya 36 persen 
yang mengatakan berharap untuk mendapat lebih banyak. 
Indonesia mengikuti di belakang, dengan 98 persen 
mengatakan bahwa pendapatan mereka memadai, dan 40 
persen menginginkan lebih banyak.

Negara Ya (%) Tidak (%) Berharap mendapatkan lebih 
banyak (Total)

India 99 1 15

Indonesia 98 2 40

Austria 95 5 44

Taiwan* 95 5 75

Hong Kong 94 6% 74%

Belanda 94 6% 41%

Denmark 93 7% 36%

Britania Raya 92 8 48

Tiongkok 92 8 47

Jerman 93 7 56

Amerika Serikat 92 8 55

Italia 91 9 65

Kanada 88 12 50

Thailand 86 14 79

Australia 85 15 63

Swiss 81 19 67

Singapura 81 19 61

Portugal 82 18 78

Brasil 79 21 68

Perancis 80 20 64

Swedia 81 19 62

Spanyol 79 21 75

Belgia 70 30 67

Jepang 66 34 86

Afrika Selatan 65 35 81

Polandia 60 40 95

Cili* 60 40 100

Rusia* 48 52 96

Korea Selatan* 45 55 86

Denmark adalah 
negara Eropa 
yang melaporkan 
level kenyamanan 
terbesar dengan
pendapatan masa 
pensiun mereka

Apakah Anda merasa pendapatan masa pensiun Anda memadai?

* Basis responden yang sudah pensiun lebih rendah dari 30 dan dengan demikian hasil ini hanya direksional



Studi Investor Global 2018 12

Para pensiunan mengalokasikan jauh 
lebih banyak investasi saat masa pensiun 
dibandingkan dengan apa yang diharapkan 
oleh mereka yang belum pensiun

Saat mencapai masa pensiun, para pensiunan 
harus memutuskan cara mengalokasikan 
tabungan kombinasi mereka dan investasi 
untuk masa pensiun. Salah satu perbedaan 
yang mencolok antara bagaimana orang-orang 
yang belum pensiun akan mengalokasikan 
tabungan pensiun mereka dan bagaimana 
responden para pensiunan sesungguhnya 
melakukannya adalah tentang berapa yang 
mereka simpan untuk investasi. Hal ini terjadi di 
semua wilayah, secara rata-rata.

BUKAN PENSIUNAN:  
Alokasi modal masa pensiun yang diharapkan untuk masa pensiun

PENSIUNAN: 
Alokasi modal masa pensiun saat masa pensiun

Pendapatan masa pensiun Anda sendiri

Investasi

Lainnya

Biaya perawatan kesehatan untuk 
Anda sendiri

Membelikan untuk diri Anda sendiri hal-hal yang 
non-esensial seperti liburan, mobil baru, tv baru

Dukungan keuangan untuk saudara misalnya biaya 
pendidikan, membantu membelikan rumah mereka

Melunasi utang Anda yang lainnya misalnya kredit 
mobil, kredit pribadi, tagihan kartu kredit

Meninggalkan uang sebagai warisan

Perbaikan rumah

Perawatan kesehatan untuk orang 
yang Anda sayangi

Melunasi hipotek Anda

29%

36%

9%

19%

15%

2%

6%

6%

7%

7%

9%

6%

8%

7%

6%

4%

4%

3%

6%

3%

10%

9%

Para pensiunan 
di Afrika Selatan 
menginvestasikan rata-
rata 27% dari tabungan 
pensiun mereka ketika 
mereka pensiun
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Negara Non-pensiunan Pensiunan Selisih

Afrika Selatan 10 27 17

Belgia 8 23 15

Australia 9 24 15

Spanyol 7 22 15

Britania Raya 7 21 14

Polandia 9 23 13

Korea Selatan* 9 22* (n=22) 13

Italia 9 22 13

Kanada 8 20 12

Perancis 8 20 12

Austria 5 16 11

Denmark 8 18 10

Jepang 13 23 10

Amerika Serikat 8 18 10

Jerman 7 16 9

Tiongkok 13 22 9

Hong Kong 15 23 8

Cili* 8 16* (n=20) 8

Singapura 13 21 8

Thailand 11 19 8

Swedia 10 17 7

Rusia* 9 16* (n=23) 7

Belanda 9 14 5

Swiss 7 12 5

Brasil 11 16 5

India 10 14 4

Portugal 8 11 3

Indonesia 13 15 2

Taiwan* 12 7* (n=20) -5

Berapa proporsi yang Anda harapkan untuk/telah lakukan mengalokasikan seluruh tabungan 
pensiun dan investasi ke investasi saat masa pensiun?

Berapa proporsi (%) yang Anda harapkan untuk/telah lakukan 
mengalokasikan seluruh tabungan pensiun dan investasi ke investasi 
saat masa pensiun?

Afrika Selatan memiliki jurang terbesar antara 
apa yang diharapkan oleh orang-orang 
yang belum pensiun untuk alokasikan pada 
investasi (10 persen) dan berapa banyak 
yang sebenarnya dialokasikan oleh para 
pensiunan secara rata-rata (27 persen). Taiwan 
adalah satu-satunya negara yang mengalami 
tren sebaliknya, yaitu para pensiunan 
mengalokasikan 5 persen untuk investasi 
dibandingkan dengan apa yang diharapkan 
oleh mereka yang belum pensiun.

Bukan pensiunan Pensiunan

Global

Eropa

Asia

Amerika

9%

8%

9%

12%
20%

19%

18%

19%

* Basis responden yang sudah pensiun (n) lebih rendah dari 30 dan dengan demikian hasil ini hanya direksional
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Harapan dari mereka yang masih  
jauh dari pensiun adalah yang  
paling tidak mencerminkan alokasi  
aktual di masa pensiun

Memerinci hasil ini dari generasi ke generasi 
mengungkapkan beberapa perbedaan 
utama. Generasi Milenia dan Generasi X 
mengharapkan untuk mengalokasikan 23 
persen dan 30 persen dari tabungan dan 
investasi mereka untuk pensiun, masing-
masing, untuk penghasilan pensiun mereka. 
Baby Boomers dan Generasi Sunyi berharap 
untuk mengalokasikan masing-masing 38 
persen dan 36 persen. Angka-angka ini 
menunjukkan bagaimana perspektif dan 
harapan mencapai puncaknya ketika orang-
orang semakin dekat dengan usia pensiun 
yang khas.

Ada juga perbedaan yang mencolok pada 
generasi tertentu, tergantung pada status 

pensiun mereka. Orang-orang yang belum 
pensiun dari Generasi Sunyi berharap untuk 
memasukkan 12 persen dari tabungan dan 
investasi mereka untuk pensiun di samping 
sebagai warisan, tetapi orang-orang dari 
generasi yang sudah pensiun akhirnya 
hanya mengalokasikan 6 persen.

Demikian pula, mereka yang merupakan 
Generasi Sunyi yang belum pensiun 
berharap mengalokasikan 11 persen dari 
tabungan dan investasi mereka untuk 
memanjakan diri mereka sendiri dengan 
sesuatu yang tidak esensial, seperti liburan. 
Para pensiunan dari generasi ini hanya 
mengalokasikan 9 persen untuk prioritas ini.

16%
Perbedaan antara berapa 
banyak yang diharapkan 
oleh generasi Milenia 
untuk dialokasikan ke 
pendapatan pensiun 
dan berapa banyak yang 
sesungguhnya dialokasikan 
oleh Generasi Sunyi

Milenia
(18-36) 

Generasi-X
(37-50)

Baby Boomers
(51-70)

Baby Boomers
(51-70)

Generasi Sunyi
(71+)

Generasi Sunyi
(71+)

BUKAN PENSIUNAN PENSIUN

Pendapatan masa pensiun  
Anda sendiri

Membelikan untuk diri Anda sendiri 
hal-hal yang non-esensial seperti liburan, 
mobil baru, tv baru

Meninggalkan uang sebagai warisan

Melunasi hipotek Anda

Perbaikan rumah

Membayar utang

Investasi 23
%

30
%

38
%

36
%

36
%

39
%

9%
6%

3%
5%

2%

9%
7%

3%
6%

3%

11
% 12

%
2%

6%
2%

10
%

8%
3%

6%
3%

10
%

9%

19
% 20

%

9%
8%

6%
7%

5%
9%

8%
9%

8% 8%
7%

9%

Sorotan: 
Apa yang Anda lakukan/Anda harap lakukan untuk mengalokasikan tabungan pensiun dan investasi Anda?
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Orang-orang merasa mereka 
seharusnya lebih banyak 
menabung untuk masa pensiun

Rata-rata di semua wilayah, orang-orang 
yang belum pensiun merasa bahwa mereka 
harus menabung 2 persen lebih banyak dari 
penghasilan tahunan mereka untuk masa 
pensiun daripada yang saat ini mereka 
lakukan untuk mendapatkan kehidupan 
yang nyaman ketika mereka pensiun. 
Negara-negara Eropa berpikir bahwa 
mereka akan membutuhkan 3 persen lebih 
sedikit daripada orang Asia dan Amerika, 
secara rata-rata.

Tabungan dari pendapatan tahunan untuk pensiun

Global Eropa Asia Amerika

14% 13% 16% 16%

12% 11% 14% 14%

Pendapatan yang ditabung
untuk masa pensiun

Tabungan yang diperkirakan akan 
diperlukan untuk masa pensiun

15%
Berapa banyak orang di
Singapura dan Amerika 
Serikat rata-rata menabung
untuk masa pensiun

19%
Berapa banyak orang di 
Cili dan Afrika Selatan 
yang berpikir yang harus 
mereka tabung untuk masa 
pensiun yang nyaman
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Negara Pendapatan saat ini yang ditabung
secara khusus untuk masa pensiun

Tabungan dari pendapatan tahunan 
yang diperkirakan akan diperlukan 
untuk hidup nyaman saat masa pensiun

Selisih

Cili 13% 19% 6%

Afrika Selatan 13% 19% 6%

Hong Kong 11% 15% 4%

Polandia 11% 15% 4%

Thailand 14% 18% 4%

Rusia 9% 13% 4%

Taiwan 13% 16% 3%

Portugal 11% 14% 3%

Singapura 15% 18% 3%

Brasil 14% 17% 3%

Spanyol 10% 13% 3%

Italia 10% 13% 3%

UEA 14% 16% 2%

Australia 12% 15% 2%

Perancis 10% 12% 2%

Indonesia 15% 17% 2%

Korea Selatan 11% 13% 2%

India 14% 16% 2%

Belgia 9% 11% 2%

Austria 11% 13% 2%

Britania Raya 12% 14% 2%

Kanada 12% 14% 2%

Jepang 14% 16% 2%

Swedia 11% 12% 1%

Swiss 12% 13% 1%

Amerika Serikat 15% 16% 1%

Jerman 11% 12% 1%

Belanda 9% 10% 0.2%

Tiongkok 14% 14% 0.2%

Denmark 13% 12% -0.2%

Kesenjangan terbesar antara tabungan dan simpanan 
saat ini yang dianggap perlu di tingkat negara terlihat di 
Cili dan Afrika Selatan, di mana orang-orang menabung 
rata-rata 6 persen lebih sedikit untuk pensiun daripada 
yang mereka rasa akan perlukan untuk dapat hidup 
dengan nyaman.

Tampaknya ada sangat sedikit perbedaan antara 
generasi dalam hal berapa banyak yang disimpan 
atau apa yang menurut orang-orang seharusnya 
ditabung untuk menjalani hidup yang nyaman 
di masa pensiun, dengan sedikit pertambahan 
dalam tabungan di antara Baby Boomers.

Milennia
(18-36)

Generasi-X
(37-50)

Baby Boomers
(51-70)

Generasi Sunyi
(71+)

12%

12%

14%

15%

13%

12%

15%

14%

Pendapatan saat ini yang
disimpan untuk masa pensiun

Tabungan dari pendapatan tahunan yang diperkirakan akan 
diperlukan untuk hidup nyaman saat masa pensiun

Basis: Responden non-pensiunan
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Level pengetahuan investasi 
memengaruhi perilaku, sikap, dan harapan 
yang terkait dengan masa pensiun

Penghasilan masa pensiun

Kami meminta orang-orang untuk menentukan 
tingkat pengetahuan investasi mereka sendiri. 
Hasilnya menunjukkan tren yang jelas pada 
tingkat pengetahuan yang dipersepsikan dan 
perilaku dalam hal masa pensiun.

Orang yang belum pensiun menilai diri mereka 
dengan tingkat pengetahuan investasi yang 
lebih tinggi lebih konservatif dalam perkiraan 
mereka tentang berapa banyak pendapatan 
yang mereka perlukan untuk masa pensiun 
agar dapat hidup nyaman daripada mereka 
yang menilai tingkat pengetahuan mereka 
sebagai pemula atau rudimenter.

Sebaliknya, mereka yang telah pensiun dan 
melaporkan tingkat pengetahuan investasi 
yang tinggi mengatakan bahwa mereka 
menerima bagian yang lebih besar dari gaji 
terakhir mereka, dibandingkan dengan mereka 
yang memiliki tingkat pengetahuan pemula.

Perbedaan antara apa yang orang-orang 
yang belum pensiun rasa akan mereka 
butuhkan dan apa yang benar-benar diterima 
oleh para pensiunan adalah yang terbesar 
bagi mereka dengan tingkat pengetahuan 
investasi yang rendah – dengan selisih 22 
persen. Sebaliknya, perbedaan dalam jumlah 
yang dilaporkan dari orang yang belum 
pensiun dan yang sudah pensiun dengan 
tingkat pengetahuan investasi yang tinggi 
hanya 4 persen.

BUKAN PENSIUNAN: 
Dalam bentuk persentase dari gaji atau pendapatan Anda saat ini, berapa 
banyak pendapatan tahunan yang menurut Anda akan dibutuhkan untuk 
hidup nyaman saat masa pensiun?

PENSIUNAN:  
Dalam bentuk persentase dari gaji terakhir Anda, berapa banyak 
pendapatan tahunan yang Anda terima saat masa pensiun?

78%

56%

69%

73%

73%

60%

Pemula/rudimenter Menengah Ahli/mahir

Mereka yang melaporkan
tingkat pengetahuan 
investasi tinggi lebih 
mungkin merasa nyaman 
saat masa pensiun mereka

Pemula/rudimenter Menengah Ahli/mahir
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Hidup nyaman

Ditabung untuk masa pensiun

Mereka yang melaporkan tingkat pengetahuan 
investasi yang lebih tinggi lebih mungkin 
merasa nyaman dalam masa pensiun mereka 
daripada mereka yang memiliki tingkat pemula 
atau rudimenter. Meski begitu, 40 persen 
pensiunan dengan tingkat pengetahuan 
investasi yang tinggi mengatakan mereka 
berharap mendapat lebih banyak pendapatan.

Ketika dipisah berdasarkan tingkat 
pengetahuan investasi, hasilnya menunjukkan 
bahwa para pemula menabung paling sedikit 
untuk masa pensiun mereka (11 persen dari 
pendapatan tahunan mereka) tetapi berharap 
untuk mendapatkan yang terbesar untuk 
hidup nyaman (15 persen). 

Mereka yang menganggap diri mereka 
memiliki tingkat pengetahuan investasi tingkat 
menengah atau ahli/mahir berharap perlu 
untuk menabung 14 persen dari pendapatan 
tahunan mereka untuk hidup nyaman di masa 
pensiun, dan saat ini menabung 12 persen dan 
13 persen, masing-masing.

Apakah Anda merasa pendapatan masa pensiun Anda memadai?

Sebagai persentase dari penghasilan Anda saat ini, berapa yang saat ini 
Anda tabung secara khusus untuk masa pensiun?

Berapa persentase dari penghasilan Anda yang menurut Anda perlu Anda 
simpan setiap tahun, mulai sekarang sampai Anda pensiun, untuk hidup 
nyaman dalam masa pensiun?

Ya, itu memadai untuk
hidup dengan nyaman

Ya, tetapi saya berharap mendapat 
sedikit lebih banyak pendapatan

Tidak, saya tidak memiliki cukup
pendapatan untuk hidup dengan 
nyaman

79% 86% 91%

Pemula/
rudimenter

Menengah Ahli/mahir

Ya 
(total)

Ya 
(total)

Ya 
(total)

32
%

4
0

%

60
%

32
%

9%

47
%

14
%

47
%

21
%

Pemula/rudimenter

Menengah

Ahli/mahir

11%

15%

14%

14%

12%

13%

Pemula/rudimenter

Menengah

Ahli/mahir
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Penelitian dan wawasan sendiri dari penasihat 
keuangan adalah yang paling penting dalam mengambil 
keputusan tentang investasi saat masa pensiun

Investasi yang efektif untuk masa pensiun membutuhkan penelitian dan 
nasihat yang tepat. Semua sumber informasi tentang investasi untuk 
pensiun dianggap penting oleh orang-orang yang kami survei. Sumber 
yang dianggap paling penting secara global dan di setiap wilayah adalah 
penelitian oleh diri mereka sendiri.

Di seluruh wilayah, penasihat keuangan muncul sebagai sumber 
informasi  paling penting kedua, dengan pengecualian di Asia, di mana 
regulator/lembaga pemerintah dianggap sedikit lebih penting, rata-
rata, dengan penyedia/ perusahaan jasa pensiun sama pentingnya. 
Teman, keluarga, dan rekan kerja dipercaya 1,1 persen lebih banyak 
kasus di Asia daripada di Eropa.

GLOBAL: 
Pentingnya sumber informasi dalam hal mengambil 
keputusan tentang investasi untuk masa pensiun

Pentingnya sumber informasi dalam hal mengambil keputusan 
tentang investasi untuk masa pensiun

Penelitian saya sendiri dari  
sumber pihak ketiga

Penasihat keuangan (misalnya IFA, 
manajer bank, broker asuransi, akuntan)

Penyedia/perusahaan jasa pensiun

Regulator/lembaga pemerintah

Teman/keluarga/rekan kerja

Pemberi kerja 

7.4

7.0

6.7

6.6

6.3

6.1

0 = tidak sama sekali - 10 = sangat penting

0 = tidak sama sekali - 10 = sangat penting

Penelitian saya sendiri dari  
sumber pihak ketiga

Penasihat keuangan (misalnya IFA, 
manajer bank, broker asuransi, akuntan)

Penyedia/perusahaan jasa pensiun

Regulator/lembaga pemerintah

Teman/keluarga/rekan kerja

Pemberi kerja

7.4

7.0

6.7

6.6

6.3

6.1 5.6 6.8 6.5

5.9 7.0 6.6

6.0 7.3 6.8

6.3 7.2 7.1

6.5 7.2 7.7

7.2 7.5 7.8

Global Eropa Asia Amerika
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Pentingnya sumber informasi dalam hal mengambil keputusan tentang investasi untuk masa pensiun 
(0=tidak sama sekali - 10 = sangat penting)

Negara Penelitian saya sendiri dari sumber
pihak ketiga (misalnya TV, koran,
radio, situs web independen)

Penasihat keuangan (misalnya IFA, 
manajer bank, broker asuransi,
akuntan)

Selisih

Afrika Selatan 7.7 8.2 -0.5

Denmark 5.9 6.2 -0.4

Italia 6.8 7.1 -0.3

Kanada 7.1 7.1 -0.1

Amerika Serikat 8.0 8.0 0.0

Korea Selatan 6.5 6.4 0.0

India 8.3 8.2 0.1

Tiongkok 7.7 7.6 0.1

Belgia 7.0 6.8 0.2

Brasil 8.2 8.0 0.2

Indonesia 8.3 8.1 0.2

Thailand 8.4 8.1 0.2

Hong Kong 6.7 6.4 0.3

Spanyol 7.4 7.1 0.3

Polandia 6.9 6.6 0.4

Perancis 7.2 6.8 0.4

UEA 7.6 7.2 0.4

Jepang 6.4 5.9 0.5

Taiwan 8.0 7.5 0.5

Australia 7.4 6.9 0.6

Cili 7.9 7.3 0.7

Portugal 7.6 6.8 0.7

Britania Raya 7.5 6.8 0.7

Singapura 7.3 6.6 0.8

Rusia 7.8 7.0 0.8

Belanda 7.1 5.9 1.1

Swiss 7.3 6.1 1.2

Swedia 6.8 5.6 1.2

Austria 7.3 5.9 1.4

Jerman 7.4 6.0 1.4

Sejumlah negara menganggap wawasan dari penasihat keuangan lebih 
penting daripada penelitian mereka sendiri – Afrika Selatan, Denmark, dan 
Italia, sementara beberapa negara lainnya menganggap keduanya sama 
pentingnya, yaitu AS dan Korea Selatan.

Perbedaan generasi dalam peringkat 
menunjukkan kecenderungan generasi milenia 
untuk mempertimbangkan seluruh rentang 
sumber wawasan penting dalam pengambilan 
keputusan mereka dalam hal investasi untuk 
masa pensiun. Generasi yang lebih tua secara 
signifikan cenderung kurang  menganggap 
teman/keluarga/kolega atau pemberi 
kerja mereka sebagai sumber informasi penting 
tentang investasi ini (mungkin karena banyak 
dari mereka yang sudah pensiun dan tidak 
berhubungan dengan pemberi kerja).

Penelitian sendiri dari
sumber pihak ketiga

Penasihat keuangan

Penyedia/perusahaan
jasa pensiun

Regulator/
lembaga pemerintah

Teman/keluarga/
rekan kerja

Pemberi kerja

7.5

7.2

7.0

7.1

6.9

7.2 7.0

6.9

6.7

6.5

6.4

7.5 7.3

6.6

6.2

6.0

5.4

5.0

6.8

6.3

5.1

5.0

4.3

3.2

Baby Boomers
(51-70)

Generasi Sunyi
(71+)

Milenia
(18-36)

Generasi-X
(37-50)
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Menuju masa  
pensiun yang nyaman
Apakah Anda 35 tahun lagi i pensiun atau enam 
tahun setelah pensiun, tingkat kenyamanan 
yang diberikan saat masa pensiun dapat 
dipengaruhi oleh bagaimana Anda menabung dan 
menginvestasikan uang yang tersedia untuk Anda 
hari ini. 

Generasi muda dan mereka yang belum pensiun 
dapat mengambil manfaat dari kebijaksanaan rekan-
rekan mereka yang lebih tua atau pensiun dengan 
menyesuaikan harapan keuangan mereka untuk 
pensiun dan membuat keputusan sekarang yang 
akan meningkatkan kemungkinan kenyamanan di 
kemudian hari.

Bagi mereka yang sudah pensiun, berinvestasi 
dapat membantu meningkatkan penghasilan untuk 
menciptakan peluang baru bagi Anda dan keluarga 
Anda untuk menikmati kehidupan pensiun yang 
layak Anda dapatkan.

Schroders menugaskan Research Plus Ltd untuk 
melakukan,studi online independen antara tanggal 
20 Maret dan 23 April 2018, 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.

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. 
Data apa pun telah kami dapatkan dan disediakan 
tanpa jaminan apa pun. Itu 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 diletakkan pada pandangan 
atau informasi apa pun di dalam materi ketika 
mengambil keputusan strategis dan/atau investasi 
individual. Tidak ada pertanggungjawaban untuk 
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 bisa saja 
menurun dan meningkat dan investor bisa 
tidak memperoleh kembali jumlah awal yang 
mereka investasikan. Perubahan nilai tukar dapat 
menyebabkan nilai investasi luar negeri apa pun 
meningkat atau menurun. Apabila Anda berada 
di Amerika Utara, materi ini diterbitkan oleh 
Schroder Investment Management North America 
Inc., anak perusahaan Schroders plc yang dimiliki 
seluruhnya secara tidak langsung dan penasihat 
terdaftar SEC yang menyediakan produk dan jasa 
manajemen aset untuk klien di AS dan Kanada. 
Untuk pengguna lainnya, materi ini diterbitkan 
oleh Schroder Investment Management Limited, 31 
Gresham Street, London, EC2V 7QA. No. Terdaftar 
1893220 di Inggris. Disahkan dan diatur oleh 
Financial Conduct Authority.
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