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APA KATA MEREKA ?
Stereotipe yang beredar mengatakan bahwa :

• Pemimpin muda akan sangat sulit mencapai  
kredibilitas dengan rekan kerja mereka yang 
lebih tua karena dianggap tidak berpengalaman.

• Generasi milenial adalah orang yang tidak bisa 
lepas dari ponsel.

• Menjadi pemimpin dan menjadi seorang milenial 
tidak bisa dilakukan secara berdampingan. 



FAKTANYA !

Pemimpin muda bernilai dua kali lipat lebih efektif dalam
memimpin, dibandingkan dengan pemimpin generasi 
sebelumnya.
Beberapa orang menganggap generasi milenial tidak bisa 
lepas dari ponsel, tetapi generasi milenial adalah generasi 
pertama yang mampu  meng-koneksikan teknologi untuk
terhubung ke pasar dunia.



● Melakukan penelitian dan membaca literasi

CARA GENERASI 
MILENIAL MENJADI 

PEMIMPIN

● Menilai diri sendiri untuk melihat bagaimana 
karakteristik milenial yang muncul dalam diri kita

 
● Menilai reaksi orang lain ketika melihat kita. Apakah 

mereka melihat kita sebagai orang yang bersemangat, 
kolaboratif, pemikir kritis atau sebagai pemimpin?

● Memanfaatkan kekuatan tim mereka untuk 
menciptakan lingkungan yang kolaboratif dan fleksibel



Pada berbagai organisasi ada empat generasi 
yang bekerja berdampingan, yaitu :

Boomers, Gen-Xs, Millennials, bahkan Gen-Z.

Teknologi membuat generasi milenial lebih kecil 
dari gen sebelumnya. Namun, kita dapat 

melihat  bahwa sekarang dunia dapat diakses 
dengan mudah. 

Aksesibilitas jaringan yang kuat itu
membantu kita untuk berpikir secara strategis.

MILLENNIALS IS DIFFERENT THAN 
PREVIOUS GENERATION 



“ Leaders have the 
ability to anticipate 

trends, well in advance 
of their competitors ”

- Brian Tracy



AYO UBAH 
STEREOTYPEMU 

TERHADAP MILLENIALS 
LEADER !

Danielle Shoots

● CFO di State Agency 
di usia 26 tahun 

● Vice President di usia 
32 tahun 



● Millennials were born to lead – here’s 
why
(Danielle Shoots)

● https://youtu.be/D8E-EcvjDOM

Segala informasi yang terdapat dalam dokumen ini merupakan 
properti dari penulis dan penerbit dari masing-masing sumber. 
Pembuatan slide ini dimaksudkan untuk kegiatan sosial dan tidak 
dapat diperjualbelikan.

Sumber:


