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Menurut Gallup Analytics
Milenial memberi peringkat peluang untuk belajar 
dan tumbuh sebagai pekerjaan yang lebih penting 
pertimbangan dari pada apa pun.

Dua point yang diterapkan sejak dini:
1. Disiplin itu sangat penting dan harus di latih 

dari hal kecil.
2. Idiom sangat membantu masa kecil kita dalam 

memahami suatu hal.



Pemimpin membutuhkan kebijaksanaan dan bimbingan 
dari para pemimpin yang lebih tua untuk membantu 
mereka bertahan cukup lama agar dapat melihat hasil 
dari kepemimpinan mereka di proyek yang mereka 
kerjakan secara pribadi.

Pemimpin 
itu

Berkembang

Selalu Belajar

Mencari Bukti



Pemimpin Milenial mungkin terlihat seperti Milenial 
lainnya di luar tetapi mereka sangat berbeda.
Saya telah menemukan bahwa mereka fokus, didorong, 
optimis, mereka inovatif jangan lewatkan sumber daya 
yang sangat berharga ini dengan tidak mengidentifikasi 
siapa mereka dan melibatkan kepemimpinan mereka, 
karena mereka memberi dampak besar.

Para pemimpin harus memiliki rencana A, B, dan C. 
Bergerak secara bertahap hingga menemukan rencana 
yang tepat dengan kekuatan yang benar-benar kuat.



Diberi karunia kepemimpinan merupakan hak istimewa 
yang luar biasa dan tanggung jawab, jadi pemimpin dan 
memimpin membuat tim Anda berharga. Organisasi 
membutuhkan milenial, keberhasilan organisasi Anda 
bergantung padanya. Anda membutuhkan kreativitas 
mereka, membutuhkan pandangan unik mereka tentang 
dunia, tapi ada sesuatu yang lebih pribadi untuk Anda 
sebagai seorang pemimpin. 

Pemimpin muda ini membutuhkan Anda tetapi Anda 
membutuhkan mereka milenial mereka punya energi yang 
akan memberi Anda energi harapan mereka menular 
optimisme mereka akan menginspirasi dan saling 
memberi dampak positif.



Kepemimpinan itu membutuhkan
❑ Waktu
❑ Kebijaksanaan
❑ Pengalaman Hidup
Agar menjadi pemimpin yang hebat 
dan tangguh di kemudian hari.



Don't judge 
the book by 
it's cover



Sumber:
• Millennial Leadership: The Key to Your  

Organization's Success

• https://www.youtube.com/watch?v=e7FT9pX
aeL4

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.


