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Apa itu Millenial Generation dan Z Generation?

Millenial generation?
Nielsen Media Research mendefinisikan MILLENIAL sebagai orang dewasa yang

berusia 22 - 38 pada 2019 tahun lalu

Millenial terkadang juga disebut Echo Boomers sebab merupakan keturunan dari

generasi Baby Boomers

Z generation?
Generasi Z lahir setelah Generasi Millenial. 

Generasi peralihan Generasi Millenial dengan tek klogi yang

semakin berkembang



Cara menjadi pemimpin

Definisikan cakupan kewajiban dan dukung untuk eksplor
Jadi pemimpin bersahabat, tapi tetap tegas
Jangan manjakan pekerja, tapi tetap konstruktif
Dukung kolaborasi untuk meningkatkan motivasi serta kepuasan
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Millenial generation...

Z generation...
Kepercayaan, kredibiltas seseorang terdiri dari integritas,
niat, kapabilitas dan hasil.
Pengelolaan orang, kunci penting dalam memimpin
kelompok
Kerjasama dan kolaborasi
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Leader figure
Millenial Gen...

Nadiem Makarim
Sandiaga Uno
William Tanuwijaya
Fransiska Hadiwidjana
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Z Gen...

Para pemimpin generasi ini tengah berjuang dimasa peralihan dengan

teknologi yang semakin berkembang. Dengan itu generasi ini akan

siap bersaing dengan kompetitor yang sangat tinggi mereka hadapi.



siapakah pemimpin bagi kalian?

Bukan orang lain, melainkan diri kalian yang menjadi
seorang pemimpin

"Semua orang adalah pemimpin" -Pemimpin.id 

Apapun gelar generasi itu semua bisa kita lakukan. mulai, lakukan dan ulangi

A Leader is one who knows who they are, understand the social
problem, think about the solution, get the things done and

empower other to reach the same vision -John Maxwell
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