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New Normal

• Kebiasaan krg
disiplin

• Tidak
menerapkan PHBS

Kebiasaan
lama

• Disiplin diri

• Melakukan PHBS

Kebiasaan
Baru • Pengendalian diri

dan pembiasaan
diri

Melawan virus 
corona

Perubahan mindset dan attitude



Aspek yang Berubah

Sosial
Phisical distancing

Penggunaan masker, face shield

Interaksi sosial virtual

Pendidikan

Pembelajaran online

Ekonomi

Transaksi non tunai

Jual beli online





Milenial



Generasi Milenial ??



Generasi Milenial

• Merupakan keadaan perkembangan dan pertumbuhan kehidupan yg
dipengaruhi oleh lingkungan, sehingga mengalami perubahan yang 
sangat cepat (William Straus dan Neil Howe)

Generasi yg mampu merespon kebutuhannya
dan mengikuti perkembangan teknologi digital

Lahir tahun
1980-2000an



Generasi yg banyak menggunakan teknologi komunikasi instan, seperti
email, SMS, whatsapp, & media social (facebook, twitter, Instagram) dll

Generasi Y
Generasi yg tumbuh pada era internet booming



Karakteristik Generasi Milenial

Lebih percaya
user generated 
content (UGC)

Wajib memiliki
medsos & jarang
melihat televisi

Kurang suka
membaca scr
konvensional

Kurang loyal  



Lanjutan

Cashless
Penggunaan
internet yg

cukup tinggi

Solidaritas
tinggi

Konsumtif



Kelebihan Generasi Milenial

Mampu bersaing & berinovasi

Flexibel menghadapi perubahan

Mandiri & berpikir kritis



Lanjutan

Mampu bersaing & 
berinovasi :

 Mempunyai pola pikir
yg terbuka

 Multitasking dlm
pekerjaan &
menyelesaikan dlm
satu waktu

 Mampu berinovasi &
bersaing dgn pasar yg
lebih luas

Flexibel dlm menghadapi
perubahan:

 Generasi yg terkenal
santai tpi bertanggung
jawab

 Mampu beradaptasi
dgn cepat

 Menyukai kebebasan,
tpi memiliki jiwa sosial

Mandiri & berpikir kritis :
 Tidak bergantung pd

orang lain, tetapi
membutuhkan
seseorang untuk
melatih dirinya
mengembangkan diri &
keahliannya

 Focus pada
pengembangan
kelebihannya



Kelemahan Generasi Milenial

Terkadang semaunya sendiri

Mudah terbawa arus

Kurang memperhitungkan masalah keuangan



Lanjutan

Terkadang semaunya
sendiri:

o Tidak ingin terikat
o Mudah merasa bosan
o Kurang loyal
o Cenderung menginginkan

sesuatu yg instan

Mudah terbawa arus:
o Bergaya kebarat-baratan
o Konsumtif

Kurang memperhitungkan masalah
keuangan:

o Kurang mempertimbangan
pemasukan dan pengeluaran



Persiapan yg dilakukan oleh Generasi Milenial

• Ilmu iman & takwa dimulai dri keluarga

• Mjd pondasi hidup untuk menyaring
informasiIman & takwa

• Memiliki pengetahuan ttg
perkembangan teknologi

• Menggunakan secara bijak

Ilmu
pengetahuan & 

teknologi



Peran 
Milenial



Memiliki kepribadian dan akhlak
yang mulia

Peran Milenial dalam Era New Normal

Iron stock

Berketuhanan
Memperkaya

diri dgn ilmu yg
bermanfaat



Lanjutan

• Orang yang bertindak sebagai pemicu
terjadinya perubahan pada hal yg

positif bagi lingkungannya

Agent of change

Menjalin komunikasi mll
media digital 

Penggalangan
dana 

Penggerak protocol 
kesehatan

Tetap produktif belajar, 
bekerja di rumah, 

beribadah di rumah

Membuat & 
mempromosikan pesan
Kesehatan mll medsos



Lanjutan

• Memiliki pemikiran kritis terhadap
situasi yg sedang terjadiSocial control

Bergabung dalam forum diskusi

Menangkal penyebaran berita hoax & 
ujaran kebencian

Membuat tulisan inspiratif & dipublish ke
medsos



Lanjutan

Moral force 
(kekuatan moral)

Tetap berada di rumah & tidak
melakukan kegiatan yg tidak

perlu di luar rumah

Memisahkan diri
dari kelompok

rentan

Membantu lingkungan
sekitar jika da yg
terkena Covid-19



Lanjutan

• Menjadi relawan sebagai bentuk solidaritas & wujud gotong royong 
menghadapi Covid-19



THANK YOU


