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Tidak terasa kita telah memasuki bulan ke enam
di 2022. Selamat datang di bulan Juni! DIGIMAGZ
bulan ini kembali hadir menyajikan berita dan
informasi terbaru yang dirangkum dalam tema
“Zoomers Generation”. Tema ini diangkat
mengingat Gen Z mulai mendominasi komposisisi
penduduk Indonesia yaitu sebesar 27,94% atau
74,93 juta jiwa, sekaligus menyambut datangnya
Gen Z di perusahaan sebagai generasi termuda di
angkatan kerja.
Pada edisi kali ini, Sobat Digiser akan mengenal
lebih dalam mengenai karakterisik dan preferensi
Gen Z, salah satunya strategi pemasaran digital
kekinian ala Gen Z. Selain itu, Sobat Digiser
akan berkenalan dengan sosok inspiratif yang
merupakan expertis muda di bidang Backend
Developer. Sosok ini akan menjelaskan
bagaimana peran Gen Z sebagai pionir suatu
perubahan bagi sekitarnya. Tidak hanya itu,
Sobat Digiser juga akan berkenalan dengan
sosok yang menceritakan kesibukannya dalam
membangun bisnis saat berkuliah yang tentunya
dapat menginspirasi Sobat Digiser. Penasaran,
kan? Mari simak cerita lengkapnya!
DIGIMAGZ kali ini juga akan mengulas produkproduk Telkom yang dibutuhkan oleh Gen Z,
seperti QIP, BuddyGuard, dan SooltanPay. Tidak
lupa juga, edisi ini tentunya akan memberikan
berita internal terbaru di DXB Update.
Terima kasih untuk Sobat Digiser yang selalu setia
membaca DGIMAGZ tiap bulannya. Pemenang
Digi Quiz bulan Mei juga telah diumumkan, yuk
cek apakah Sobat Digiser termasuk salah satu
pemenangnya! Bagi yang belum beruntung,
jangan lupa untuk coba mengikuti Digi Quiz di
bulan ini. Akan ada lebih banyak hadiah menarik
yang bisa Sobat Digiser dapatkan jika terpilih
sebagai pemenang. Jangan lupa ikuti kuis dan
menangkan hadiahnya, ya!
Happy reading, Sobat Digiser! :)
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Digi Figure

Alysa Kirana & Airul Septian Faronsyah (DBE)
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Digi Updates | DBT Updates

Serunya Jadi EVP Sehari dalam
EVP Take Over!
Hi Sobat Digiser! Tau gak sih kalau di bulan Mei 2022 kemarin Telkom Divisi Digital Business & Technology
(DBT) menggelar program EVP Take Over loh. Program ini merupakan program yang diciptakan untuk
memfasilitasi para the next #FutureLeaders untuk berani memimpin dengan merasakan bagaimana
serunya menjadi seorang EVP dalam 1 hari. Nah, untuk batch pertama, sudah ada 1 karyawan DBT yang
terpilih untuk merasakan jadi EVP Digital Business & Technology dalam 1 hari yaitu Josi Ayu Wulandari.
Dalam kesehariannya, Josi bekerja di Telkom Digital sebagai Product Manager. Meskipun baru bergabung
kurang lebih 5 bulan di Telkom, tidak menyurutkan semangat Josi untuk berpartisipasi dalam program EVP
Take Over kali ini. Fakta menariknya, dalam program EVP Take Over ini merupakan pertama kalinya Josi
bekerja dari kantor atau Work From Office sejak hari pertama bekerja di Telkom.
Berawal dari coba-coba, Josi mengaku tidak menyangka akan berhasil terpilih untuk menjalankan
program EVP Take Over. Walaupun hanya 1 hari, bagi Josi kesempatan ini sangat baik untuk bisa
mengembangkan potensi dan skill leadership yang dimilikinya agar semakin terasah. Selain itu, tentunya
program ini juga akan menjadi momen tak terlupakan karena bisa memimpin beberapa agenda yang
bersifat strategis seperti Performance Review Meeting (PRM) bersama Direktur Digital Business dan para
Senior Leader lainnya, memimpin dan memonitor meeting bersama tim Indigo, berperan sebagai agen
leading of change dalam tim, serta mengelola resource waktu, people, dan budget.

Annisa Qonita (DBE)

Selama diamanahkan peran ini, Josi mengungkapkan
banyak belajar tentang hal baru, seperti mempelajari
cara untuk membagi waktu di tengah padatnya agenda
yang dilalui oleh seorang EVP. Ia juga mengungkapkan
tiga kata yang mendeskripsikan kesannya terhadap
program ini yaitu challenging, exhausting, dan exciting.
Di kesempatan terpisah, EVP Digital Business &
Technology Saiful Hidajat menyampaikan bahwa ia
menaruh harapan besar kepada para anak muda di
Telkom Digital khususnya Divisi Digital Business &
Technology sebagai the next future leaders. Atas dasar
itulah, Saiful bersama tim culture mengadakan
program ini untuk mempersiapkan para the next
#FutureLeaders di Telkom Digital.
Menurut Saiful, ada 10 skill yang ditargetkan dapat
tercapai selama menjalani program EVP Take Over.
Beberapa diantaranya adalah kemampuan untuk
menginisiasi perubahan, kemampuan strategic
thinking, dan kemampuan untuk berinovasi. Saiful
juga
menekankan
akan
memprioritaskan
implementasi culture dan akhlak pada program ini
sembari terus mengedepankan digitalisasi dalam
setiap langkahnya. Selain itu, ada tiga standar
pembelajaran kompetensi di program ini yang harus
dipahami oleh partisipan kegiatan EVP Take Over,
yaitu Own, Make, dan Grow (OMG).
“Kita harus bisa mengimplementasikan
konsep OMG (Own, Make, dan Grow).
Sebagai seorang individu, kita harus own
segala permasalahan dan pembaharuan
di DBT. Kemudian kita juga harus mampu
mewujudkan konsep dan memastikan
bahwa langkah-langkahnya tereksekusi
dan terimplementasi secara bertahap,”
ujar Saiful.
Nah setelah menjalani posisi EVP DBT
selama 1 hari, Josi mendapat kesan
dengan kategori excellent serta beberapa
apresiasi atau reward berupa piagam
penghargaan yang bisa menjadi evidence
untuk di upload di kampiun serta saldo
LinkAja lho. Gimana nih Sobat Digiser?
Seru dan asik banget kan! Selain dapat
pengalaman baru, ada banyak reward
juga yang bisa didapatkan ketika
berpartisipasi dalam program EVP Take
Over. Apakah kamu tertarik untuk
menjadi partisipan dalam EVP Take Over
selanjutnya? Jangan lupa nantikan
informasi selanjutnya di channel slack ya!
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Bersamaan dengan beberapa agenda di
Semarang, EVP Digital Business & Technology
Saiful Hidajat menyempatkan untuk melakukan
kunjungan ke kantor Telkom Regional (TREG) IV
Jateng & DIY yang berada di Semarang. Dalam
kunjungannya, Saiful menyapa dan bertemu
dengan EVP Telkom Regional IV Rijanto Utomo,
Deputy EVP Infrastructure Telkom Regional IV
Cholis Safrudin, Deputy EVP Marketing Telkom
Regional IV Firmansyah dan juga tim Telkom
Regional IV Semarang lainnya.
Selain bertemu dan ngobrol santai (Ngobras),
pada kesempatan ini Saiful beserta tim dari DBT
yang turut hadir yaitu Deputi EVP Digital Business
Builder Komang Budi Aryasa dan Head of Digital
Vertical Ecosystem Agriculture Hikmatullah Insan
Purnama juga melakukan Sosialisasi Layanan &
Produk Digital Telkom serta melaksanakan
Penandatanganan Kesepakatan Pembentukan
Prototype Regional Digital Representative (RDR).
Adapun RDR merupakan sinergi program Telkom
Digital
dengan Telkom
Regional
untuk
mendukung pencapaian target digital dan
membangun relasi yang lebih dekat. RDR
memiliki beberapa fungsi vital dalam upaya
meraih new business wave Telkom, memberikan
solusi
terbaik
untuk
membantu
dan
mengakselerasi tantangan bisnis, dan melakukan
fungsi
branding
dan
marketing
yang
representative. Fungsi-fungsi tersebut terutama
dalam upaya mendampingi TREG/BGES dan
SDA dalam melakukan approach ke pelanggan,
melakukan sosialisasi produk digital DBT ke
pelanggan di area TREG, memastikan penyiapan
proposal melalui koordinasi dengan product
owner, serta memonitor proses order (FAB)
hingga selesai, melalui koordinasi dengan TREG.
Annisa Qonita (DBE)

Nantinya, tim dari Telkom Regional IV Semarang
akan berfokus pada pengembangan 4 ekosistem
digital yaitu Ekosistem Pertanian/Perikanan,
Ekosistem Pariwisata, Ekosistem Pendidikan dan
Ekosistem Pemberdayaan UMKM. Melalui
pemanfaatan
produk-produk
digital
dari
Leap-Telkom Digital maka diharapkan dapat
memberikan solusi yang terbaik untuk membantu
dan mengakselerasi tantangan-tantangan bisnis
yang sering muncul dengan berkembangnya
kebutuhan dan persaingan market serta teknologi
di Indonesia.
"Saya percaya, teman-teman Telkom Regional
memiliki add value yang menjadi kekuatan besar
bagi Telkom untuk Scalerate (Scale up &
Accelerate) digitalisasi Indonesia karena Telkom
Regional memiliki relasi dan engagement yang
dekat dengan pelanggan sehingga bisa lebih
memahami apa yang menjadi kebutuhan
pelanggan dan melihat tren yang terjadi.
Tentunya, ini menjadi poin plus bagi Telkom
Digital untuk semakin berani #takeaLEAP to be a
Leading Star to Lead Indonesia’s Digital
Ecosystem," ucap Saiful.
Terakhir Saiful berharap semoga melalui
pembentukan RDR ini, kebutuhan informasi dan
sosialisasi terkait layanan & produk digital Telkom
bisa lebih tersampaikan secara intens dan mudah
diakses oleh pelanggan Telkom di regional demi
memberikan pengalaman pelanggan terbaik.
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Kerja Sama Telkom Indonesia dengan PWNU Jawa Tengah
dalam Digitalisasi Indonesia Regional IV di Semarang
Dalam agenda ke Semarang, EVP Digital Business & Technology Saiful Hidajat melakukan kunjungan
silaturahmi sekaligus pembahasan kerjasama antara Telkom Indonesia dengan Pengurus Wilayah
Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Tengah. Adapun kerjasama ini dibahas dan diresmikan melalui
penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) atau nota kesepahaman antara kedua pihak
yang mencakup Kolaborasi Digitalisasi Terhadap Berbagai Ekosistem seperti Ekosistem Pertanian/
Perikanan, Ekosistem Pendidikan, Ekosistem Pariwisata dan Ekosistem Pemberdayaan UMKM Untuk
Membangun Kemandirian Masyarakat Indonesia.
Penandatanganan MoU dihadiri EVP Digital Business & Technology Telkom Indonesia Saiful Hidajat,
Deputi EVP Marketing Telkom Regional 4 Firmansyah, Head of Digital Vertical Ecosystem Agriculture
Hikmatullah Insan Purnama, Tribe Leader Agriculture & Farm Zuhed Nur, SM Digital Partnership Dedy
Kurniadhie, SM Digital Market Management Dody Djunaedi, dan OSM Telkom Regional 4 Enterprise,
Government & Business Wijayanto. Sementara dari PWNU dihadiri Rais PWNU Jawa Tengah
K.H Ubaidullah Shodaqoh, Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Tengah K.H Mohammad
Muzammil, Ketua Koperasi Jagad Kasih Kamulyan Holding Abdul Munib.
Kolaborasi antara Telkom dan PWNU Jateng merupakan salah satu langkah strategis dalam
meningkatkan kesejahteraan umat dan mendorong daya saing bangsa melalui digitalisasi. Memiliki
pandangan dan semangat yang sama, Telkom Indonesia berharap kolaborasi ini bisa membawa impact
yang berkelanjutan serta dapat dijadikan role model yang bisa dikembangkan di daerah lain.
EVP Digital Business & Technology Saiful Hidajat
mengatakan selaras dengan purpose Telkom
Indonesia untuk meningkatkan kesejahteraan
masyarakat dan daya saing nasional, Telkom
berkomitmen untuk mengembangkan dan
mengorkestrasi ekosistem digital Indonesia
melalui berbagai platform/produk digital yang
dapat mendukung berbagai aktivitas masyarakat,
komunitas, instansi pemerintah maupun swasta,
termasuk PWNU. Seluruh layanan dan produk
digital Telkom tersebut berada di bawah naungan
LEAP-Telkom Digital.
Di kesempatan yang sama, Telkom Indonesia juga
melakukan kerja sama dengan Koperasi Jagad
Kasih
Kamulyan
(JKK)
Holding
dalam
pengembangan teknologi budidaya dan riset,
solusi permodalan, serta utilitas aset milik para
petani dan pelaku agribisnis. Selain itu, dilakukan
juga sosialisasi produk-produk digital lain seperti
Smart Village National, PaDi UMKM, SooltanPay,
Pijar Sekolah, dan Pesantren Go Digital untuk
membuka kesempatan kerja sama yang lebih luas.
Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa
Tengah, K.H Mohammad Muzammil pun
mengapresiasi kerja sama antara Telkom
Indonesia dengan PWNU Jawa Tengah. Melalui
kerja sama ini diharapkan dapat membawa
kemaslahatan
kepada
jamaah
Nahdliyin
khususnya dalam peningkatan ilmu, wawasan,
dan keterampilan di dalam menjalani kehidupan
yang semakin hari semakin berubah.
Annisa Qonita (DBE)
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Digi Updates | DOA

Mengenal Gen Z untuk Mengoptimalkan
Customer Service and Support
Jangan salah sebut, ya, Sobat Digiser! Gen Z bukan lagi remaja ataupun anak-anak karena sebagian
besar dari mereka sudah beranjak dewasa. Generasi ini pula yang sebentar lagi akan mengambil alih
kendali dari para Milenial. Lalu, siapa itu Gen Z?
Generasi Zoomers atau yang akrab disebut Gen Z adalah generasi yang lahir setelah kelompok generasi
Milenial, yaitu lahir pada pertengahan tahun ‘90-an dan pertengahan 2000-an. Pada tahun 2010, jumlah
populasi Gen Z di Indonesia sudah mencapai 68 juta orang, yang mana usia tertua dari Gen Z sudah
memasuki dunia kerja.
Lahir bersamaan dengan perkembangan internet pada tahun ‘90-an, tidak heran jika Gen Z sangat akrab
dengan gawai sehingga generasi ini mendapat julukan digital natives, yaitu kelompok yang mengenal
internet sejak mulai belajar menulis. Hampir 75% dari persentase grup pengguna internet tertinggi
diduduki oleh kelompok Gen Z dengan durasi lama berselancar di internet selama 3-5 jam per hari,
bahkan ada yang mengakses internet lebih dari 12 jam per hari. Jika sesuai peringkatnya, gawai yang
paling sering digunakan adalah ponsel. Selain desainnya yang portabel, berdasarkan survei IBM Institute;
73% Gen Z menggunakan gawai untuk terhubung dengan teman dan keluarga, 59% untuk hiburan, dan
58% untuk bermain video game online.
Berdasarkan survei tersebut, perusahaan dapat mengetahui perilaku dan preferensi dari
Gen Z untuk menentukan pendekatan yang tepat agar dapat menjangkau mereka.
Beberapa cara yang dapat dipertimbangkan untuk menjangkau Gen Z, di
antaranya:

Jadilah Autentik
Sebagai generasi yang tumbuh di dunia yang
terhubung secara digital 24/ 7, Gen Z lebih menyukai
dunia nyata dibanding dunia maya, terutama dalam
bidang periklanan.
Gen Z cenderung tidak menyukai endorsement
influencer di media sosial karena diyakini kurang
dapat dipercaya (autentik). Oleh sebab itu, jadilah
autentik agar brand bisa mendapatkan loyalitas
dari Gen Z.

Vidia Widya (DOA)

Fokus pada
Brand Experience
Gen Z tidak hanya peduli pada
produk atau layanan tetapi juga brand
experience. Brand experience yang
dialami oleh para pelanggan akan
membuat suatu brand lebih mudah
diingat dan dapat menciptakan ikatan
emosional antara brand dengan para
pelanggannya. Adapun salah satu cara untuk
menciptakan brand experience adalah dengan
memberikan pelayanan yang responsif dan ramah melalui
customer care.

Bagi para Milenial, layanan pelanggan yang buruk dapat berefek negatif pada bisnis apa pun. Hal ini
dikarenakan ulasan negatif menyebar jauh lebih cepat daripada ulasan positif. Namun, kelompok usia
yang berbeda memiliki tingkat toleransi yang juga berbeda. Saat ini, bagi Gen Z yang mencakup remaja
dan dewasa muda, banyak dari mereka cenderung membuat keputusan pembelian berdasarkan
biaya daripada customer experience. Akan tetapi, bukan berarti customer experience tidak
dipertimbangkan saat melakukan pembelian.
Gen Z lebih menyukai self-service. Jika Gen Z ingin membeli suatu produk, mereka tidak akan
langsung bertanya dengan agen bantuan layanan. Sebaliknya, mereka biasanya meluangkan
waktu untuk membandingkan harga, membaca ulasan, dan memeriksa berbagai merek dagang.
Harapan pelanggan Gen Z ada pada dukungan self-service support. Pelaku bisnis
diharapkan dapat menciptakan basis pengetahuan yang kuat melalui self-service
support untuk membantu para calon pelanggan.
Kesenjangan generasi Milenial dan Gen Z juga menyangkut saluran customer support
yang disukai. Konsumen yang lebih tua cenderung menyukai saluran tradisional,
seperti telepon dan surat elektronik. Sementara itu, konsumen yang lebih muda
semakin terbuka untuk alternatif digital yang lebih baru. Hal ini kembali lagi dengan
julukan Gen Z sebagai digital natives.
Wah, pembahasan yang menarik, kan, Sobat Digiser? Pastinya Sobat Digiser sudah lebih
mengenal Gen Z melalui pembahasan kali ini ya.
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Digi Updates | Digital Updates

Digital natives dan digital immigrants adalah istilah yang diciptakan
oleh seorang konsultan pendidikan bernama Marc Prensky pada
tahun 2001 dalam artikelnya yang berjudul “Digital Natives,
Digital Immigrants”. Selain Milenial dan Gen Z, digital natives
dan digital immigrants juga merupakan kelompok generasi yang
sering dibandingkan. Nah, apakah Sobat Digiser tahu apa yang
membedakan keduanya?
Menurut Marc Prensky, digital natives adalah istilah untuk generasi
yang lahir di era digital. Sedangkan digital immigrants adalah
generasi yang lahir jauh sebelum adanya digitalisasi. Milenial dan
Gen Z adalah generasi yang termasuk ke dalam digital natives.
Mereka umumnya sudah terbiasa dan cepat beradaptasi dengan
teknologi karena generasi ini lahir saat berkembangnya teknologi
seperti komputer dan internet. Sedangkan yang termasuk ke dalam
digital immigrants adalah generasi yang lahir sebelum tahun 1980
atau Gen X dan Baby Boomers. Generasi ini perlu beradaptasi
dengan banyaknya perkembangan di era digital. Berbeda dengan
digital natives yang sudah terbiasa dengan adanya teknologi, digital
immigrants perlu waktu lebih lama untuk beradaptasi dan lancar
dalam menggunakan teknologi.
Seperti yang Sobat Digiser sadari, digital natives sudah terbiasa
ketika harus berkomunikasi secara virtual, seperti menggunakan chat
atau video call. Sedangkan digital immigrants lebih suka berbicara
secara langsung atau tatap muka. Perbedaan besar lainnya antara
digital natives dan digital immigrants adalah bagaimana mereka
menyelesaikan tugas. Karena digital natives tumbuh dengan
smartphone di tangan mereka, mereka dapat melakukan banyak
tugas sekaligus di waktu yang bersamaan dan dapat secara mudah
beralih di antara tugas-tugas dengan cepat. Sementara itu, digital
immigrants berbeda dalam hal ini karena mereka lebih fokus pada
satu tugas di satu waktu.

Anindiva Rahmi (DBE)

Jika dibandingkan, keduanya
memang memiliki beberapa
perbedaan.
Sehingga
sering
kali
perbedaan
ini
akan
menimbulkan
ketidaksepahaman
di
lingkungan
kerja.
Lalu
bagaimana
digital
natives
dan digital immigrants dapat
bekerja sama? Dikutip dari
Forbes, terdapat beberapa
cara untuk menyikapi dan
mengatasi
perbedaan
di
antara generasi ini. Kunci dari
ketidaksepahaman
adalah
komunikasi.
Perbedaan
memang tidak bisa diabaikan,
namun jika masing-masing
pihak tahu alasan di balik
suatu sikap, perbedaan ini
dapat
dijembatani.
Selain
itu, ketidaksepahaman juga
dapat diminimalisasi dengan
menciptakan
kesempatan
di mana kedua kelompok ini
dapat saling belajar dari satu
sama lain.
Nah, itulah perbedaan antara
digital natives dan digital
immigrants. Sobat Digiser
termasuk yang mana, nih?
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Digi Updates | Innovation Day

Keeping Up With Gen Z

Kerja Produktif, Pikiran Aktif
Menurut generasi senior, memiliki pekerjaan tetap dengan gaji yang tinggi, bekerja di kota besar, bahkan
menjalani bisnis sendiri sehingga mampu membawa prestise adalah hal yang diyakini sebagai sebuah
kesuksesan. Namun, pemikiran ini berbeda dengan Gen Z yang memiliki makna kesuksesannya sendiri.
There’s more to work for Gen Z. Alih-alih fokus bekerja di kota besar dengan penghasilan tinggi, tetapi
karier stagnan; Gen Z lebih memilih pekerjaan yang mampu memberikan kepuasan dan kegembiraan bagi
dirinya. Hal ini dikarenakan Gen Z tumbuh bersama kecanggihan teknologi, sehingga menjadikan Gen Z
sebagai generasi yang tech-savvy. Ruang gerak Gen Z tidak terbatas ruang dan waktu. Bahkan, mereka
telah terbiasa dengan multi-tasking — melakukan banyak kegiatan dalam waktu yang sama, selama
sesuai dengan passion mereka. Hal yang menjadi incaran Gen Z adalah lingkungan kerja yang baik, jam
kerja yang fleksibel, dan peluang untuk berkontribusi positif bagi komunitas bahkan dunia.
Seperti halnya pengalaman dari Adhitya Gustiana Maulidan, seorang mahasiswa tingkat akhir dari
Universitas Padjadjaran, sekaligus founder dan CEO dari Sa.co Bites. Di Innovation Day kali ini, Adithya
berbagi banyak cerita mengenai kesibukannya saat ini, mulai dari kuliah hingga bisnis yang tentunya
dapat menginspirasi Sobat Digiser.

Lalu, apa itu Sa.co Bites?
Sa.co Bites adalah produk FnB (Food and Beverage) berupa camilan biskuit yang terbuat dari saffron
dan coffee sesuai dengan kepanjangan nama Sa.co Bites. Adhitya mengungkapkan bahwa inovasi
Sa.Co Bites lahir dari perlombaan Hibah Inovasi Pre-Startup Mahasiswa Unpad (HIPSMU) 2021. Ia dan
timnya ingin menciptakan makanan sehat sekaligus memberikan solusi untuk limbah kulit kopi, dengan
tiga value: eco-sociopreneur, vegan-friendly, dan healthy.
Eco-sociopreneur tercermin dari pemanfaatan limbah kulit kopi yang diolah menjadi biskuit. Dikatakan
Adhitya, tren minum kopi yang kian populer di kalangan anak muda, tidak sebanding dengan
pemanfaatan limbahnya. Sehingga ia ingin berinovasi dengan limbah kulit kopi untuk diolah menjadi
makanan. Selain itu, Adhitya juga turut
memberdayakan petani kopi di sekitar kampus
Jatinangor, yaitu di Desa Jatiroke; untuk mencapai
value sociopreneur.
Vegan-friendly and healthy terimplikasi dari bahan
baku pembuatan Sa.co Bites yang tidak menggunakan
bahan-bahan hewani tetapi menggunakan dua bahan
pokok, saffron dan coffee. Kulit kopi sendiri memiliki
banyak manfaat untuk kesehatan, seperti mencegah
sembelit dan menjaga imunitas. Begitu pula dengan
saffron yang saat ini tengah banyak diminati
masyarakat karena manfaatnya dalam menangkal
radikal bebas, memperbaiki suasana hati, dan
mencegah kanker. Dalam pembuatannya, kulit kopi
terlebih dahulu dibuat menjadi tepung, kemudian
dicampur dengan bahan lain, di antaranya saffron dan
gula kelapa untuk menjadi kepingan biskuit. Adhitya
menyatakan, Sa.co Bites diproduksi tanpa
menggunakan produk turunan susu,
gluten, dan telur sehingga vegan-friendly.

Christy (DBE)

Bagaimana cara Adhitya untuk mengatur waktu di tengah padatnya kesibukan?
Adhitya adalah salah seorang Gen Z yang tergolong aktif dan produktif. Apalagi setelah melakukan FWA
(Flexible Working Arrangement) atau hybrid learning. Adhitya bisa melakukan banyak kegiatan, seperti
belajar, berwirausaha, dan berorganisasi dalam satu waktu yang sama. Namun, di tengah kesibukannya,
Adhitya menyatakan bahwa ia sudah memperhitungkan semua kegiatan yang diambil, sehingga
semuanya bisa ditangani dengan baik sesuai kapasitas dirinya. Ditambah lagi, Adhitya juga menerapkan
kuadran skala prioritas menurut matriks Eisenhower sesuai dengan seberapa besar dampak pekerjaan
yang ia lakukan. Apakah suatu pekerjaan dapat ditunda atau tidak, serta apakah suatu pekerjaan dapat
didelegasikan atau tidak.
“Ketika kita ada banyak pekerjaan, ada yang bisa didelegasikan ke orang lain. Tentunya kita coba minta
tolong sama orang lain. Peran kita untuk hadir di sana tidak terlalu besar jadi bisa diberikan pada orang
lain,” tuturnya.
Selain itu, Adhitya mengakui bahwa dirinya adalah tipe Gen Z yang sangat berpaku pada to-do list,
terutama setelah memasuki masa pandemi. Fleksibilitas sebagai dampak pandemi membuat Adhitya
harus mengatur jadwalnya dengan to-do list minimal satu hari sebelumnya supaya tidak overwork dan/
atau sebaliknya.
Sebagai Gen Z yang lahir di era digital dan dekat dengan media sosial, Adhitya mengakui bahwa ada
kalanya ia mengalami procrastination akibat godaan bermain media sosial. Untuk mengatasi hal tersebut,
Adhitya menyampaikan bahwa ia sedang mencoba aplikasi reminder di ponsel untuk membatasi konsumsi
media sosialnya. Dengan harapan, media sosial tidak akan menghambatnya untuk menjaga produktivitas.
Di penghujung acara Innovation Day, Adhitya berpesan agar Sobat Digiser bisa mengoptimalkan diri
selama masih muda. Mencoba untuk memulai banyak hal yang sesuai dengan passion, dan berkomitmen
dengan niat untuk menjalani itu semua. Perlu dicatat, ya, Sobat Digiser, memulai bukan hanya sekadar
tahu apa yang ingin dikerjakan, melainkan harus tahu mengapa kita memulai pekerjaan itu; supaya kita
tetap termotivasi sekalipun banyak kesulitan menghadang. Sama seperti Adhitya yang menjalani semua
kegiatannya dengan goals, mana tahu Sobat Digiser juga bisa mengikuti jejak Adhitya yang super
produktif dan aktif, kan?
Wah, pengalaman Adhitya sangat menarik, ya, Sobat Digiser.
Adhitya memang perlu diapresiasi sebagai salah seorang Gen
Z yang sangat aktif dan produktif. Walaupun demikian, Sobat
Digiser perlu menggarisbawahi bahwa bukan berarti Adhitya
tidak pernah mengalami burnout, lho. Terkadang Adhitya juga
bisa merasa lelah dan stres dengan rutinitasnya, dan di fase ini,
ia akan berhenti sejenak untuk healing. Tentunya setelah
menyelesaikan semua pekerjaan yang menumpuk, dan
menghubungi rekan-rekan kerja, ya, Sobat Digiser. Jangan
sampai Sobat Digiser healing tetapi masih dihantui oleh
pekerjaan yang belum terselesaikan.
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Pandemi COVID-19 sangat memengaruhi perekonomian berbagai
negara di dunia, termasuk Indonesia. Pandemi yang berlangsung
sejak awal tahun 2020 ini menyebabkan meningkatnya jumlah
pengangguran akibat karyawan yang terkena PHK. Kondisi ini dapat
menjadi pemicu bagi orang-orang yang melakukan tindakan kriminal
demi memenuhi kebutuhan hidup. Selain itu, adanya kebijakan
pembebasan narapidana di awal pandemi juga menyebabkan
meningkatnya jumlah tindak kejahatan. Semakin banyaknya modus
kejahatan kriminal yang terjadi membuat Sobat Digiser harus
waspada agar tidak menjadi korban kejahatan dan juga meningkatkan
penjagaan keluarga. Namun sayangnya kesibukan sering menjadi
penghalang untuk mengawasi ke mana anggota keluarga kita pergi.
Menyikapi hal ini, BuddyGuard bekerja sama dengan Kopassus TNI
AD dan Pemda DKI untuk menciptakan aplikasi keluarga masa kini
yang akan membantu Sobat Digiser memantau kegiatan keluarga
sehari-hari.
BuddyGuard hadir untuk membantu Sobat Digiser dan kerabat
terdekat saat menghadapi keadaan darurat dengan beberapa fitur
andalan yaitu Panic Button, Report Button, CallGuard, TourGuard,
FamilyGuard, dan Siskamling.

Anindiva Rahmi (DBE)

Melalui fitur Panic Button,
Sobat Digiser akan menerima
bantuan
dari
pengguna
BuddyGuard terdekat dan
operator. Dengan menekan
tombol merah di dalam aplikasi
selama 3 detik, Tim Dispatcher
akan meneruskan sinyal darurat
kepada para pengguna di
sekitar sehingga lokasi darurat
dapat dicapai oleh pengguna
lain. Hal ini diharapkan agar
pengguna bisa mendapatkan
pertolongan
pertama
dari
pengguna terdekat sebelum
ditangani secara profesional.

Fitur
Report
Button
memungkinkan Sobat Digiser
melaporkan kejahatan atau
kecelakaan
yang
terjadi
di sekitar. Fitur ini juga
memungkinkan
pengguna
untuk mengirim foto kejadian
dan memberikan laporan yang
lebih komprehensif.

CallGuard
adalah
fitur
berbentuk
buku
telepon
yang berisi kontak dan lokasi
penting di sekitar pengguna.
Bantuan yang terdaftar antara
lain adalah kantor polisi, rumah
sakit, pemadam kebakaran,
ambulans, bengkel, rumah
sakit hewan, dan pangkalan
militer.

FamilyGuard adalah fitur yang
dirancang
untuk
menjaga
keamanan anggota keluarga.
Dilengkapi dengan fitur Auto
Send Loc, Sobat Digiser dapat
mengetahui lokasi anggota
keluarga secara real-time.
Selain itu, riwayat lokasi
anggota keluarga lainnya juga
dapat diakses melalui tombol
Request Safety Password.
FamilyGuard juga dilengkapi
dengan fitur Walk With Me
yang memungkinkan anggota
keluarga tetap dapat diawasi
ketika sedang bepergian dan
juga fitur Set Perimeter di
mana Sobat Digiser dapat
memberikan
poin-poin
pembatas suatu lokasi.

Untuk mengantisipasi tersesat
dan terpisah saat sedang
berlibur dengan rombongan,
fitur
TourGuard
dapat
mempermudah Sobat Digiser
untuk melacak banyak titik
pengguna secara bersamaan.
TourGuard juga dilengkapi
dengan fitur Set Meeting Point
yang dapat mempermudah
pengguna untuk bertemu di titik
kumpul yang telah ditentukan.

Siskamling
adalah
fitur
keamanan di dalam satu
lingkungan tempat tinggal.
Dengan
membuat
grup
bersama warga di tempat
tinggal sekitar, fitur ini akan
terhubung untuk menjaga
keamanan lingkungan dengan
mudah.
Cukup
menekan
tombol Check My House
atau Help Me, maka seluruh
anggota
grup
Siskamling
dapat segera mengetahui
lokasi
permasalahan
dan
saling
membantu
untuk
menyelesaikannya bersama.
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Pendampingan Growth Hacking
bersama Indigo Betalist
Pertumbuhan startup digital di Indonesia saat
ini bisa dikatakan sedang berada dalam fase
yang cukup pesat. Hingga saat ini, Indonesia
setidaknya sudah memiliki belasan startup
dengan gelar Unicorn. Startup alumni Indigo
pun kini ada yang bergelar Centaur dan
digadang-gadang akan segera berada dalam
jajaran Unicorn dalam waktu dekat. Bahkan
pada September 2021 silam, salah satu
startup binaan Indigo, yakni RunSystem, baru
saja melantai di bursa.
Perkembangan startup digital yang sangat
cepat tersebut salah satunya berkat pola pikir
analitis dalam menghadirkan inovasi yang
dikemas secara kreatif namun tetap berbiaya
rendah
untuk
meningkatkan
jumlah
pelanggannya berkali lipat, atau biasa
disebut sebagai growth hacking. Berbeda
dengan metode pemasaran pada umumnya
yang memperhitungkan berbagai macam
metrik
dalam
implementasinya,
growth
hacking berpegang teguh pada satu metrik
saja yang harus terus ditingkatkan, yakni
growth itu sendiri.

“Indigo Betalist ini merupakan pilihan
program lain yang dapat dipilih oleh startup,
selain dari program utama kami yaitu
Inkubasi dan akselerasi,” jelas Ibnu Mas’ud
selaku Manager Pre Startup & Discovery
Indigo.
Dengan mengusung tema “Build your
tractions! Ace your product!”, Indigo Betalist
telah membuka pendaftarannya pada 25
April hingga 20 Mei silam. Seluruh startup
yang telah mendaftar selanjutnya ditinjau
dalam tahap on-desk selection oleh tim
manajemen
Indigo.
Tahap
tersebut
menyeleksi proposal yang diajukan para
peserta dan menyisakan lima puluh startup
terpilih yang berhak mengikuti rangkaian
lokakarya dalam sesi bootcamp.

Implementasi dari growth hacking ini sendiri
bisa memiliki dampak yang berbeda, satu
strategi yang sama belum tentu berhasil
untuk startup lainnya. Maka dari itu Indigo
melalui
program
Betalist
berusaha
memberikan pendampingan strategi growth
hacking bagi para startup yang sudah
memiliki Minimum Viable Product (MVP) atau
setidaknya telah mencapai tahap product
market fit. Harapannya, traksi awal yang
sudah dimiliki oleh startup tersebut dapat
meningkat secara signifikan.

https://medium.com/@indigo.telkom/pendampingan-growth-hacking-bersama-indigo-betalist-6e469233170d
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ANTUSIASME TELKOM INDONESIA
MENYAMBUT GEN Z YANG INGIN
MEMULAI BISNIS
Saat ini, orang dengan tahun kelahiran 1996
hingga 2010 banyak mendominasi kegiatan
sehari-hari. Hal ini selaras dengan fakta bahwa
Gen Z merupakan mobile generation, yakni
generasi yang hidupnya melekat dengan
kecanggihan teknologi.
Fakta menarik dari Gen Z selain adaptif dengan
teknologi, generasi ini memilih untuk memiliki
bisnis sendiri. Survei yang dilakukan oleh
Herbalife Nutrition kepada 4.093 orang dari
kelompok Gen Z dan Milenial (usia 18 - 40 tahun)
mengungkapkan bahwa 9 dari 10 responden
mengatakan dengan memiliki bisnis sebelum usia
40 tahun adalah salah satu keputusan yang baik
untuk menunjang kehidupannya kelak.
Menilik lebih lanjut ciri khas dari bisnis yang
digarap oleh para Gen Z, umumnya tidak lepas
dari canggihnya teknologi. Gen Z memadukan ideide kreatif dengan didukung teknologi yang
mampu meningkatkan potensi bisnis yang mereka
buat. Salah satu fitur utama yang kini mulai banyak
digunakan oleh para pebisnis adalah Pembayaran
Digital, fitur ini dinilai mampu untuk meningkatkan
penjualan produk, selain itu fitur ini juga dapat
meringkas waktu dari setiap transaksi.
Sebagai salah satu perusahaan di bidang
teknologi, Telkom Indonesia menyambut baik
antusiasme para Gen Z untuk mulai berbisnis.
Sejak 2021 lalu, Telkom Indonesia berhasil
meluncurkan salah satu aplikasi pintar bernama
SooltanPay yang dapat membantu para pebisnis
agar bisnis yang dijalankan semakin maju.

Berbagai fitur unggulan yang ditawarkan
SooltanPay
mampu
menarik
perhatian
konsumen, seperti fitur Pembayaran Digital,
Produk Toko, dan Layanan Payment Point Online
Bank (PPOB).
Selain dapat digunakan untuk membuat bisnis
semakin efisien, fitur ini juga dapat memberikan
Gen Z peluang bisnis baru dengan memanfaatkan
fitur PPOB sebagai pintu baru berbisnis pulsa,
dan voucher elektronik lainnya. Jika kita melihat
dari kondisi saat ini permintaan dan minat orang
terhadap pulsa, paket internet, Wi-Fi, dan voucher
elektronik lainnya cukup tinggi karena kegiatan
sehari-hari kini sangat berdampingan dengan
teknologi.
Diharapkan
dengan
adanya
SooltanPay sebagai sarana berbisnis dapat
membuat Gen Z lebih mudah dalam
mengembangkan bisnis ke depannya.
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Fokus pada Gen Z, Telkom Hadirkan QIP sebagai
Layanan Keuangan Digital dan Gamiﬁkasi Terbaru
Saat ini Indonesia didominasi oleh penduduk berusia muda. Sekitar 53,81% dari total jumlah penduduk
Indonesia adalah Milenial dan Gen Z. Hal ini membuat kita perlu untuk lebih mengenali mereka dan
melihat berbagai peluang serta tantangan masa depan di dalamnya.
Gen Z merujuk pada generasi yang lahir pada dekade setelah kemunculan World Wide Web. Membuat
generasi ini dekat dengan teknologi yang telah menguasai sebagian besar dari rutinitas sehari-hari
mereka. Terdapat beberapa hal yang disukai oleh Gen Z, yaitu modernitas, dinamis, dan praktis sejalan
dengan tumbuh kembang teknologi yang sangat cepat.
Menurut Wood, terdapat 4 (empat) karakteristik dari Gen Z sebagai seorang konsumen, yaitu berfokus
pada inovasi yang ditawarkan, kebutuhan akan kenyamanan dan kemudahan, keinginan yang mendasar
akan adanya keamanan atau rasa aman, dan adanya kecenderungan untuk mencari suatu hiburan dari
berbagai hal.
Gaya hidup yang dimiliki Gen Z berfokus pada apa yang dialami di masa kini tanpa memikirkan risiko di
masa depan atau biasa disebut You Only Live Once (YOLO). Selain itu, mereka memiliki rasa Fear of
Missing Out (FOMO), atau perasaan takut tertinggal sebuah tren gaya hidup yang sedang banyak dipakai
atau dilakukan oleh orang lain. Hasil riset yang dilakukan Credit Karma menunjukkan bahwa 39% Gen Z
rela berhutang agar dapat mengikuti tren yang sedang berlangsung.
Katadata Insight Center (KIC) mencatat bahwa selama pandemi berlangsung lebih dari 44% Gen Z mulai
menggunakan layanan digital khususnya untuk kebutuhan belanja daring (e-commerce), pesan antar
makanan (food delivery), dan pengantaran barang. Dapat disimpulkan bahwa Gen Z memiliki kebutuhan
akan sesuatu yang bersifat instan dan segala sesuatu berotasi pada mereka. Menariknya, dari aktivitas
yang dilakukan Gen Z mayoritas sangat berkaitan dengan proses transaksi keuangan.
Kehadiran cashless society atau Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) merupakan transaksi pembayaran
keuangan nontunai yang memperhatikan aspek efisiensi, keamanan, keandalan, dan inklusif. Secara
tidak langsung, Gen Z telah berkontribusi besar dalam menyambut kehadiran cashless society tersebut,
karena Gen Z sendiri telah menggunakan digital payment sebesar 79,4%.
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Grafik Pengeluaran yang Dilakukan Gen Z dengan Cashless
Fajar Chaniago (FIN)
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Dukungan cashless disertai berbagai pilihan metode pembayaran menjadi salah satu faktor pendorong
pembelian yang tidak terencana. Fenomena tersebut muncul karena adanya tuntutan gaya hidup yang
dapat memengaruhi perilaku keuangan. Perilaku keuangan Gen Z dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor
di antaranya, yaitu literasi keuangan dan gaya hidup yang dimiliki. Beberapa penelitian terdahulu seperti
penelitian Muttasari dan Yoshino menjelaskan bahwa literasi keuangan berpengaruh positif dan signifikan
terhadap cashless transaction behavior. Penelitian Kamil dan Istianingsih juga mengemukakan bahwa
gaya hidup berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap penggunaan mobile payment.
Selain itu, penerapan program loyalty yang menarik dalam proses transaksi dengan pendekatan voucher
dan sistem poin menjadi faktor lain dalam keputusan pembelian. Program tersebut dapat dibilang
menjanjikan karena dapat meningkatkan motivasi untuk melakukan transaksi berlebih. Berdasarkan
survei DeVries Global menyatakan bahwa 76% pelanggan Gen Z loyal terhadap sebuah brand, dan ketika
mereka merasa bahwa brand tersebut peduli terhadap mereka dan menjalin hubungan dengan mereka,
mereka sulit untuk meninggalkan brand tersebut. Sehingga, sebagian besar calon pelanggan setia adalah
Gen Z yang dapat berkontribusi terhadap pertumbuhan bisnis. Maka dari itu, Sobat Digiser bisa
mempertimbangkan program loyalty sebagai investasi bisnis yang menjanjikan.
Telkom Indonesia kini hadir dengan platform layanan keuangan digital dan gamifikasi terbaru yaitu QIP.
Layanan ini hadir untuk membantu bisnis dalam menambah value agar lebih kompetitif dan meningkatkan
engagement dengan konsumen terutama Gen Z sebagai upaya untuk membangun pertumbuhan bisnis
secara berkelanjutan.
Mengapa bisnis perlu untuk mengenal QIP sebagai upaya untuk meningkatkan value dan engagement
dengan konsumen terutama Gen Z? Pertama, QIP berfokus pada inovasi dengan menghadirkan fitur
up-to-date dan menciptakan experience secara end-to-end yang memorable bagi setiap user-nya. Kedua,
proses integrasi yang mudah dengan sekali registrasi membuat bisnis dapat memilih berbagai layanan
yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan seperti payment gateway, QR payment, e-money,
disbursement, loyalty & gamification, biller, dan point of sales solution dengan laporan aktivitas secara
realtime. Ketiga, platform yang didukung oleh sistem yang scalable dan mengacu pada standar kepatuhan
tertinggi. Terakhir, kehadiran layanan gamifikasi berpotensi membuat user kembali melakukan transaksi
melalui pendekatan sistem poin dari setiap aktivitas transaksi
yang dilakukan dan beberapa fitur
menarik lainnya. Dengan kembalinya user untuk bertransaksi,
hal tersebut akan berdampak
pada pertumbuhan bisnis secara berkelanjutan.
QIP berkomitmen untuk terus menciptakan inovasi layanan dan
menghadirkan experience menarik sesuai dengan kebutuhan
user. QIP percaya bahwa kedepannya Gen Z akan
mendominasi market di Indonesia dengan segala kebutuhan
dan harapannya. Apakah Sobat Digiser tertarik mengetahui
lebih banyak layanan dari QIP? Kunjungi qip.id dan
dapatkan berbagai informasi menarik tentang layanan
keuangan digital dan beragam inovasi teknologi
lainnya.
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Inovatif dan Kreatif,
Duke University
Membuka Kelas TikTok
untuk Gen Z
Sobat Digiser sudah tidak asing lagi dengan aplikasi TikTok, bukan?
Salah satu platform media sosial asal Tiongkok ini bergerak menjadi
salah satu platform terfavorit di dunia. Sejak Februari 2021, tercatat
sebanyak 60% dari 1,1 miliar penggunanya berumur 16 - 24 tahun.
Ini menyimpulkan bahwa Gen Z mempunyai peranan yang besar
pada platform TikTok. Melihat fenomena tersebut, institusi
pendidikan mulai menyadari kekuatan media sosial sebagai
bentuk dari kemajuan teknologi dan komunikasi. Tercatat,
beberapa universitas di Amerika Serikat mengadakan kelas untuk
mempelajari media sosial, khususnya TikTok. Alasannya tepat dan
cermat; untuk mempersiapkan Gen Z dalam menghadapi
perkembangan teknologi digital.

Professor Aaron Dinin

Duke University, salah satu universitas top dunia yang berlokasi di Amerika Serikat,
membuka kelas TikTok sebagai bagian dari mata kuliah ‘Building Global Audiences’. Kelas ini didirikan
oleh Profesor Aaron Dinin yang awalnya mengajar social marketing di Duke Innovation &
Entrepreneurship Institute. Ia menilai bahwa media sosial merupakan sebuah bentuk inovatif dari
komunikasi dan seni. Adapun diadakannya kelas ini ditujukan untuk menjembatani mahasiswa dengan
dunia teknologi kreatif yang semakin luas dan menjanjikan.
Sejumlah pembekalan berbentuk teori dan praktik dipaparkan oleh Profesor Aaron kepada para
mahasiswanya yang secara kolektif telah mengumpulkan sebanyak 145.000 followers. Selain didorong
untuk mempelajari tentang content creation dan pengembangan social media branding, mahasiswa
ditugaskan untuk mengamati dan mengevaluasi tren TikTok sekaligus menciptakan produk digital
masing-masing. Tujuannya agar mereka mampu beradaptasi dan bersaing di tengah tren digital. Tidak
hanya Duke, beberapa universitas ternama lainnya seperti University of Southern California dan
University of Virginia juga telah menawarkan beberapa program serupa.
Meskipun terbilang unik, kelas-kelas ini mampu memberikan mahasiswa manfaat yang nyata secara skill
maupun finansial untuk karir mereka. Dilansir dari Bloomberg, kelas TikTok di Duke University berhasil
membantu seorang mahasiswi di kelas tersebut mendapatkan 1,000 - 7,000 USD per bulan melalui
partnership yang dilakukannya dengan perusahaan-perusahaan terkenal seperti Canon dan Pepsi. Ini
merupakan strategi di mana beberapa brands melakukan partnership dengan menawarkan para
influencers untuk mempromosikan produk mereka pada platform masing-masing.
Kemampuan dan kreativitas Gen Z di media sosial memang sedang digiatkan selama beberapa waktu
belakangan ini. Dengan ide dan bakat yang fresh, Gen Z mampu mengubah stigma media sosial yang
sebelumnya dipandang hanya sebagai sumber entertainment menjadi sesuatu yang dapat
mendatangkan penghasilan. Hal ini juga kembali membuktikan bahwa tren digital semakin berprogres di
area-area yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Dengan kata lain, dunia influencer marketing dan
konsep bekerja sudah berubah dan tidak bersifat konvensional lagi. Jadi, jangan lelah untuk terus
mengejar ilmu dan beradaptasi dengan tren ya, Sobat Digiser!
Alysa Kirana (DBE)
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Dalam pandangan generasi pendahulunya, Gen Z kerap kali diibaratkan sebagai “snowflakes” yang amat
rapuh dan tidak tahan banting terhadap kerasnya kehidupan. Tidak jarang, generasi yang lebih muda ini
distereotipkan sebagai generasi yang malas, manja, lemah, dan terlalu terobsesi dengan diri sendiri.
Bahkan, tak sedikit generasi pendahulu yang mengecap Gen Z lebih memprioritaskan membeli kopi
daripada menabung untuk membeli rumah. Dengan demikian, Gen Z disimpulkan sebagai generasi yang
paling lemah dan tidak tahan banting dibanding generasi-generasi lainnya.

Wah, mitos atau fakta, ya, Sobat Digiser?
Dikutip dari BBC, bukti menunjukkan bahwa generasi yang lebih baru memang memiliki sifat-sifat yang
mungkin dianggap oleh pendahulunya sebagai tanda kelemahan. Namun, para ahli juga percaya bahwa
Baby Boomers, Gen X, dan Milenial mungkin telah memberikan penilaian yang terlalu keras berdasarkan
standar norma yang tidak lagi berlaku. Ditambah lagi, profesor manajemen di Queensland Institute of
Technology, Peter O’Connor menyatakan bahwa ada kecenderungan orang dewasa untuk meremehkan
karakter anak muda. Hal ini dibuktikan dengan penelitian bahwa ribuan orang Amerika meyakini anak
zaman sekarang tidak memiliki kualitas yang sama dengan generasi pendahulunya. Bukan karena anak
muda benar-benar kekurangan kualitas tersebut, melainkan karena generasi yang lebih tua
memproyeksikan dirinya saat ini pada dirinya di masa lalu; sehingga memberi kesan bahwa anak muda
zaman sekarang tidak tahan banting.
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Lantas, apakah ketangguhan sebuah generasi dapat diukur?
Seorang profesional kesehatan mental di LifeStance Health, dr. Carl Nassar berpendapat, “Generasi
sebelumnya diajari untuk mendominasi alih-alih mengekspresikan, tetapi untuk generasi yang lebih baru
justru sebaliknya.” Ia juga menambahkan bahwa perbedaan pengajaran tersebut telah menyebabkan
keretakan persepsi.
“Itu menyebabkan keretakan persepsi, dengan generasi yang lebih tua melihat ekspresi ini sebagai tanda
kelemahan, karena mereka diajari bahwa kerentanan adalah kelemahan dan bukan kekuatan,”
tambahnya.
Nassar percaya bahwa mitos generasi muda yang lebih lemah
sebagian besar bersifat anekdot, dan didasarkan pada
ketidakcocokan antara bagaimana generasi yang berbeda
mengekspresikan masalah mereka. Hal ini juga selaras
dengan pendapat yang digaungkan oleh Jennifer Robison,
editor senior di Gallup (perusahaan analisis dan polling AS).
“Gen X dan Boomers juga memiliki masalah, tetapi bagi
mereka, menyuarakannya terasa tidak profesional. Jadi, apa
yang tampak manja atau seperti ‘snowflakes’ pada generasi
muda, sebenarnya hanya norma sosial transparansi,”
katanya.
Dengan demikian, esensinya adalah setiap keyakinan dan
tindakan generasi dibentuk dari masalah dan tantangan yang
mereka hadapi. Sebagai contoh, Boomers dan Gen X tumbuh
tanpa ponsel pintar tetapi keuntungannya mereka tidak perlu
menghadapi masalah di dunia maya. Kemudian, generasi
yang lebih tua juga lebih mungkin untuk mendapatkan
pekerjaan yang baik tanpa perlu menjadi lulusan S1 atau
lebih, berbeda dengan generasi saat ini.
Masalah kesenjangan generasi ini memang nyata, tetapi bukan berarti tidak bisa diatasi, lho, Sobat
Digiser! Jason Dorsey dari Center for Generational Kinetics meyakini bahwa kunci untuk mengatasi
kesenjangan tersebut adalah dengan memahami fakta dan menghapuskan mitos tentang suatu generasi.
“Cara terbaik untuk membuat generasi yang lebih tua berhenti menyalahkan generasi yang lebih muda
adalah dengan membuat dialog yang saat ini tidak ada. Alih-alih melakukan percakapan jujur
antargenerasi, kita malah membuat meme viral yang mengatakan bahwa orang yang lebih muda seperti
‘snowflakes’ dan orang yang lebih tua adalah ‘dinosaurus’. Padahal kenyataannya, kita semua adalah
manusia,” tuturnya.
Wah, pembahasan yang menarik, kan, Sobat Digiser? Ternyata stereotip bahwa Gen Z tidak tahan banting
hanyalah mitos belaka, lho!
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Digi Quiz

Welcome to
DIGI QUIZ Game

Pada edisi Juni 2022 ini, DIGIMAGZ menyajikan informasi yang mendalam tentang Generasi
Zoomers atau lebih dikenal sebagai Gen Z. Namun DIGIMAGZ ingin menyajikan sebuah tes
sederhana untuk indera penglihatan yang menantang bagi seluruh generasi lho!
Bagi 5 orang yang bisa menjawab angka di dalam 3 bulatan di atas, akan mendapat hadiah
berupa mystery box. Jangan lewatkan permainan yang menantang ini bersama DIGIMAGZ!

tekan di sini

Jawaban kamu ditunggu sampai 25 Juni 2022 ya!
Tunggu pengumuman pemenangnya di majalah DIGIMAGZ berikutnya.

Kartika Dwi Ayuningtyas Amoeba 0813-2148-XXXX
Ina Marlina DBE 0821-1634-XXXX
Putri Octavianisya sekdit EBIS 0811-1178-XXX

Rizky Wildan TREG 3 081-223-237-XXX
Arga Gema Ebis 0853-6503-XXXX
Selamat untuk para pemenang yang berhasil menjawab, mohon untuk menghubungi
kontak di bawah ini lebih lanjut untuk meng-claim hadiah yang Sobat Digiser dapatkan!
0821-2333-5200 (Gitta Fandayani)
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digimagz.sekdiv@gmail.com

+62 821-2333-5200
(Gitta Fandayani)
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