
 

Menurut mereka yang di Indonesia, berapa persentase simpanan yang secara realistis dapat 
diambil setiap tahun selama masa pensiun dan tidak akan kehabisan uang?

Dalam bentuk persentase dari penghasilan mereka saat ini, berapa banyak dari 
mereka yang belum pensiun, yang saat ini menyimpan secara khusus untuk masa 
pensiun mereka (termasuk kontribusi pemberi kerja)?

Persentase orang-orang yang belum pensiun, yang merasa dapat diyakinkan untuk 
meyimpan lebih banyak untuk masa pensiun

Tren ini lebih terasa di seluruh dunia

Persentase simpanan pensiun Persentase dari mereka yang berpendapat demikian

Persentase rata-rata 
simpanan pensiun, 
yang menurut mereka 
akan dapat secara realistis 
diambil setiap tahun 
selama masa pensiun 
mereka dan tidak akan 
kehabisan uang
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Orang-orang di Indonesia terlalu optimis tentang berapa lama simpanan pensiun 
mereka akan bertahan

Sebagian besar orang di Indonesia merasa tidak yakin bahwa mereka telah menyimpan, 
atau akan menyimpan, yang cukup untuk masa pensiun mereka

Namun, orang-orang merasa bahwa mereka dapat diyakinkan untuk menyimpan lebih banyak 
lagi untuk masa pensiun

Mereka yang menilai pengetahuan investasi mereka sebagai 'ahli', atau 'mahir', juga menyimpan 
lebih banyak untuk masa pensiun mereka

Pesan ini akhirnya sampai, orang-orang di Indonesia mulai menyimpan untuk pensiun

 

Seberapa realistis harapan 
pensiun di Indonesia?

 

Masyarakat yang menua, dikombinasikan dengan krisis pensiun 
global, berarti orang lebih peduli tentang situasi keuangan 
mereka saat masa pensiun daripada sebelumnya. Orang-orang di 
Indonesian mengevaluasi berapa banyak yang mereka butuhkan 
untuk mempertahankan gaya hidup tertentu untuk tahap 
kehidupan selanjutnya.

Namun, apakah mereka sadar berapa sebenarnya yang harus 
mereka simpan untuk masa pensiun? Kami menyurvei lebih dari 
25.000 orang, dari 32 lokasi di seluruh dunia, tentang harapan 
finansial mereka saat masa pensiun.

Materi pemasaran

Dan sejumlah besar pensiunan merasa bahwa mereka dapat diyakinkan untuk 
menyimpan lebih banyak
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Schroders menugaskan Research Plus Ltd untuk melakukan studi online independen antara 4 April dan 7 Mei 2019 terhadap lebih dari 
25.000 orang-orang di 32 lokasi di seluruh dunia, yang meliputi Australia, Brasil, Kanada, China, Perancis, Jerman, India, Italia, Jepang, 
Belanda, Spanyol, UEA, Inggris, dan Amerika Serikat. Riset ini mendefinisikan “orang-orang” sebagai mereka yang akan menginvestasikan 
paling sedikit €10.000 (atau setara) dalam 12 bulan ke depan dan telah membuat perubahan pada investasi mereka dalam 10 tahun terakhir. 
 
Jumlah angka-angka mungkin tidak 100% karena pembulatan atau pertanyaan dengan jawaban lebih dari satu

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).
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Dalam bentuk persentase dari penghasilan mereka saat ini, berapa banyak dari mereka yang saat 
ini menyimpan secara khusus untuk masa pensiun mereka (termasuk kontribusi pemberi kerja)?
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Persentase dari mereka yang belum pensiun, 
yang merasa tidak yakin memiliki cukup simpanan 
yang akan bertahan selama masa pensiun mereka 

Persentase dari mereka yang telah pensiun, 
yang merasa tidak yakin memiliki cukup simpanan 
yang akan bertahan selama masa pensiun mereka
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