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Apa itu Generasi Milenial?

Menurut definisi Internasional, milenial 

adalah mereka yang saat ini berumur 17- 29 

Tahun. Data menunjukan bahwa sebagian 

besar penduduk Indonesia atau sebanyak 60% 

adalah generasi milenial. Tentunya generasi 

ini mempunyai sudut pandang yang berbeda 

mengenai sosial, politik dan ekonomi.



Apasih Pandangan Milenial 
dan Aspirasi Masa Depannya?

• Menurut survey CSIS milenial 
Indonesia memiliki tingkat 
optimisme dan kebahagian yang 
tinggi.

• Dalam survey CSIS juga 76% milenial 
merasa mampu bersaing secara 
global.



● Terkadang milenial memiliki “irasionalitas 
kolektif” yang datang dari ketidaktahuan 
dan ketidakinginan mengikuti apa yang 
terjadi di dunia Internasional. Sebagai 
milenial yang memiliki teknologi yang 
sangat memudahkan, seharusnya kita 
mudah mencerna yang terjadi di luar. 
Persaingan global itu sangat konkrit jika 
kita salah membaca, dan akan merugikan 
Indonesia jangka panjang. 



Semakin maju ekonomi dan teknologi, 
biasanya orang semakin individualistis. 
Namun ternyata dikalangan milenial kita 
terjadi sebaliknya. Banyak trend sharing 
economy, sharing social platform, dan 
masih banyak lagi. 



Apa sih kabar baik dan kabar 
buruk mengenai generasi 
milenial?
Menurut survey yang dirilis oleh CSIS, 

Hal yang cukup menghawatirkan, seharusnya 
milenial sudah bisa melewati isu-isu primordial. 
Karena isu-isu dunia ini sudah jauh berbeda dari 
isu-isu primordial. 

Kabar baiknya adalah milenial tidak setuju bila 
ada gagasan yang hendak mengganti ideologi 
Pancasila dengan ideologi lain.



“Yang perlu diimajinasikan adalah apakah kita 
bisa mengkonstruksi imajinasi yang sifatnya 

keIndonesiaan.

Dan, Tantangan kita informasi pada saat ini 
makin pendek, apakah generasi milenial 

mampu mengkonstruksi informasi yang sangat 
banyak  menjadi sesuatu yang sifatnya jangka 
panjang dan bisa menarik benang merah. Ini 
tantangan bagi kita semua, saya dan anda.”

-Philips J. Vermonte



● Tren, Tantangan & Pandangan Generasi 
Milenial Indonesia ( Philips J. Vermonte)

● https://youtu.be/7b-grJ1Z2oQ

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.
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