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Millennial itu apa, sih?
Sebagian kita mengenal generasi 1980-an dan 
1990-an atau biasa disebut milenial adalah 
orang-orang yang tidak dapat lepas dari 
teknologi informasi, terutama internet. 
Pelabelan-pun terjadi disini. Karena, selain 
teknologi, milenial dikenal sebagai generasi 
yang manja dan bersikap sesuai kemauannya 
sendiri.
Tentu tidak semua generasi milenial seperti itu. 
Dilihat dari sisi yang lebih luas, milenial adalah 
generasi emas yang dilahirkan sebagai 
pemimpin. 



Belajar dari Si Super 
Millennial: Danielle Shoots
Danielle berkata, Ia sering mendengar keluhan 
dari ibu dan teman kerjanya tentang para 
milenial. Ia menjelaskan kalau dirinya juga 
seorang milenial, mereka tidak 
mempercayainya. 
Menurut mereka, Danielle adalah pemimpin 
yang bersifat dewasa melebihi orang-orang 
seusianya. 
Setelah melakukan banyak riset, ia menyadari 
dirinya adalah seorang milenial super. Dari 
skala sepuluh, ia berada di angka sebelas dari 
banyaknya karakter di generasinya. 
Apa alasannya?



Belajar dari Si Super 
Millennial: Danielle Shoots
Danielle, pemegang posisi kepempimpinan 
tingkat tinggi selama masa karirnya. Usia 
ke-26, menjadi CFO sebuah lembaga negara. 
Usia ke-32, menjadi wakil presiden di lima 
puluh perusahaan.
Jadi, untuk menjadi pemimpin yang baik, 
milenial harus menjadi unik dan berbeda dari 
rata-rata generasinya. Bahkan, satu riset 
mengatakan, pemimpin dari milenial berada di 
kuartil teratas dua kali lebih banyak dari rekan 
mereka yang lebih tua.



Belajar dari Si Super 
Millennial: Mark Zuckerberg
Milenial paling terkenal di dunia, Mark, yang 
menunjukan perilakunya dalam akuisisi 
WhatsApp senilai 19 miliar dolar. Terlepas dari 
kritik pasar bahwa kesepakatan ini terlalu 
besar, Ia lebih condong ke hubungannya 
dengan pendiri WhatsApp dan keinginan 
bersama dalam menghubungkan seluruh 
dunia sebagai kesepakatan saat 
mendiskusikannya dengan para investor. 
Ini menjadi pemicu perubahan yang besar, 
bagaimana milenial membuat keputusan 
tentang bisnis mereka. 



Kutipan dari Peneliti Milenial
“Dimasa yang akan datang, sebagian besar 
orang Amerika, akan mengikuti arahan dari 
para milenial yang lebih menginginkan 
kesejahteraan orang banyak dibanding 
individu.” 
–dr.Michael Hayes & Morley Winograd.

“CEO yang seorang milenial akan 
mempengaruhi prioritas perusahaan sehingga 
dapat menyelaraskan sekitar dengan 
keyakinan dan nilai-nilai dari generasinya.” 
–Hazen Winograd.



Untuk generasi milenial, ayo manfaatkan 
keunikan yang luar biasa tentang generasi ini 
untuk menjadi pemimpin yang hebat di masa 
depan.



● Alasan Mengapa Milenial Dilahirkan 
Sebagai Pemimpin (Elita Osyefani)

● youtube.com/watch?v=D8E-EcvjDO
M

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: Youtube TEDx Talks 
Millennials Were Born To 

Lead – Here’s Why


