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Generasi 

Generasi Y  
Mereka yang 

berumur 20an 

sampai awal 30an 

Generasi X  
Mereka yang berumur 

30an sampai akhir 

40an 

Zoomers  
Mereka yang berumur 

akhir 40an sampai 

akhir 60an 

Millenia 
Mereka yang berumur 

dibawah 20an 

Traditionalist  
Mereka yang berumur 

di atas 60an 
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Mengapa kita perlu Menyesuaikan komunikasi  

dengan Multi-Generasi? 

Apa hal lainnya? 

Kecepatan dari 

Inovasi 
Kolaborasi 

Meningkatkan 

Kepemimpinan 
Kerjasama tim 

Meningkatnya 

Stress 

Meningkatnya 

Teknologi 
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Bagaimana cara kita semua Berkomunikasi?  

Tatap muka 

Pesan instan 

Skype 

Pesan teks 

Verbal melalui 

telepon 

Cara yang lain? 

Semua 

bentuk 

koneksi 

seperti: 
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Hubungan Generasi 
Pada saat kita melihat semua generasi ingat hal-hal 

berikut ini: 
Kita tidak memasukkan orang kedalam 

‘kotak’ 1 

2 
Ada beberapa hal yang mungkin tidak 

benar bagi Anda 

3 
Anda mungkin Zoomer tetapi memiliki 

tingkah laku Gen Y  atau sebaliknya 

4 
Dengan mengerti cara berpikir generasi 

kita dapat meningkatkan keterampilan 

berkomunikasi 
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Tips Berkomunikasi dengan 

Multi Generasi 
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Komunikasi dengan Zoomers  

• Ejaan dan tata bahasa sangat penting 

• Lebih memilih untuk berbicara dengan 

bertemu muka secara langsung atau melalui 

telepon 

• Mengacu kepada pengalaman mereka 

• Berbicara dengan rasa hormat 

• Fokus kepada masa depan dan keuntungan 

untuk mereka 

• Mereka lebih memilih untuk dipersiapkan 

daripada diberitahu di menit terakhir 

• Perlu dibantu untuk menggunakan teknologi 
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Komunikasi dengan Generasi X  

• Mereka memilih email karena ‘tertulis’ dan bukti 

terhadap apa yang telah dikatakan dan 

dikerjakan 

• Mereka tidak memiliki kebutuhan  untuk 

berkomunikasi dengan bertemu secara langsung 

atau melalui telepon – karena kenyataannya 

mereka melihat ini sebagai pemborosan waktu 

• Mereka sangat langsung dan cepat di dalam 

berkomunikasi 

• Mereka berkomunikasi dari manapun dan 

menggunakan teknologi mereka untuk 

meningkatkan keseimbangan  
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Komunikasi dengan Generasi Y  
• Gen Y selalu memiliki PDA sebagai 

tangan ke tiga nya 

• Email kuno bagi mereka 

• Mereka dapat duduk disamping teman 

tetapi sibuk mengirimkan pesan teks 

• Senang untuk mengirimkan instant 

message dari Facebook 

• Mereka tidak suka untuk berbicara melalui 

telepone kecuali hal tersebut sangat 

penting 

• Mereka suka bertemu muka dengan muka 

hanya kalau hal tersebut menyenangkan 
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Cara berbicara ke Zoomers  

•Saya tahu bahwa Anda memilki 

banyak pengalaman dengan hal ini…… 

Gunakan kebijaksanaan untuk menguji keterbukaan 

•Saya mengetahui bahwa adanya peraturan-peraturan –  

bagaimana cara mengetahui cara bekerja dengan 

mereka? 

•Apa yang dapat menjadi  pendekatan terbaik dengan 

orang ini?  

•Dapatkah kita bertemu untuk berdiskusi bagaimana 

dapat melakukan pekerjaan dengan baik 
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Cara berbicara ke Generasi X 

•Saya akan mengirimkan email permintaan 
dan mengirimkan kepada Anda. 

Bagaimana menurut anda?  
•Saya ingin melihat proyek ini diselesaikan 

oleh Anda – bekerjalah sesuai dengan 
tenggat waktu -  

kapan saya dapat mendapatkannya?  
•Ini apa yang dibutuhkan – langsung 

•Inilah agenda untuk rapat yang akan 
kita gunakan dan ditutup 

dengan rencana kerja 
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Cara berbicara ke Generasi Y 

• Gunakan pesan teks!  

• Pesan singkat 

• Gunakan ‘lingo’ mereka- 

www.netlingo.com 

• Gunakan pendekatan masa depan 

dan bahasa positif 

• Pendekatan terbuka dan bersahaja 

• Umpan balik positif 

• Tujuan dan harapan yang jelas 

• Penghargaan jika mereka melakukan 

sesuatu dengan benar 
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Cara berbicara ke 

Boss Zoomer 

• Saya menghargai waktu yang Anda 

gunakan sampai pada tahapan 

sekarang ini 

• Saya menginginkan hal ini cepat – 

dapatkah Anda membantu saya?  

• Saya menggunakan teknologi untuk 

melakukan tugas-tugas dengan lebih 

cepat -  apakah saya dapat 

menunjukkan kepada Anda 

bagaimana cara saya melakukannya?  

• Apa peraturannya?  

Zoomer 
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Cara berbicara ke 

Boss X 

• Saya telah mengirimkan email untuk 

menindak lanjuti rapat kita, saya hanya 

ingin memastikan Anda telah 

menerimanya 

• Saya akan melakukan proyek itu dan 

saya perlu alat-alat sebagai berikut 

• Bagaimana Saya dapat bekerja lebih 

baik dengan rekan kerja saya yang 

seorang Zoomer?  

• Bagaimana Saya dapat bekerja lebih 

baik dengan rekan saya yang seorang 

Gen Y?  

Gen X 
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Cara berbicara ke 

Boss Y 

• Dapatkah kita mengirimkan pesan teks 

kepada tim untuk bertanya apa masukan 

mereka mengenai hal ini? 

• Saya telah menggabungkan video untuk 

tim melihat perkembangan proyek kita 

• Dapatkah Saya jelaskan latar 

belakangnya sebelum kita memulainya?  

• Dapatkah Anda menunjukkan kepada 

saya bagaimana cara menggunakan  

teknologi agar pekerjaan dengan lebih 

cepat selesai? 
Gen Y 
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Komunikasi antar generasi 
• Gunakan pesan teks untuk Gen Y 

• Gunakan email untuk tugas – 

tugas dengan singkat dan fokus 

• Bertemu secara langsung 

apabila ingin melangsungkan 

diskusi yang penting 

• Gunakan Skype apabila tidak 

memungkinkan untuk bertemu 

secara langsung 


