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Sangat tergantung
dengan internet 

cepat

Lahir antara
1996 - 2010

Fasih teknologi, 
Generasi Digital

Multitasking. 
Menginginkan

segala sesuatunya
berjalan dengan

cepat

Tidak menginginkan
hal yang bertele-tele

Sangat toleran

Aktifitas lebih
banyak didalam

ruangan, 
sekali keluar

ke mall

Masa depan
makin BERAT, 

penuh tantangan
dan PERSAINGAN

Sangat aktif
bersosial, 
tapi online

KARATERISTIK

GENERASI – Z atau i-GENERATION
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IMPLIKASI TERHADAP PENDIDIKAN

Bukan melarang
mereka untuk

menjadi generasinya, 
tetapi upaya

membelajarkan
mereka untuk dapat

hidup dg well 
adjusment Cenderung menyukai

hal-hal aplikatif.

Metode pembelajaran harus mampu
mengakomodasi kecenderungan

cara belajar Gen Z.

Mengakomodir
kecenderungan Gen Z 
dalam bermedia soaial.

ADJUSTABLE AKOMODATIF

APLIKATIF

MEDIA SOSIAL







#7. Subscription Model Matters

Future Business Opportunities:

COVID-19 akan menjadi katalis berkembangnya model bisnis
berlangganan. Dengan tren ke arah “go online” dan “go routine”, maka
berbagai layanan akan masuk dalam ranah model berlangganan
seperti: grocery, home entertainment, remote working, online 
learning, games, workout, hingga kelas yoga.

Tren social distancing menjadi katalis bagi migrasi konsumen untuk go online. 
Semua serba dibeli dan dikonsumsi secara online. Belanja grocery, menikmati film 
dan musik, membeli, bekerja dan, bermain games, bahkan berolahraga dan yoga 
pun melalui live class secara online.

Karena kebutuhannya rutin dan terus menerus, maka akan lebih efisien dan 
menguntungkan baik bagi konsumen maupun produsen jika model pembeliannya
secara berlangganan.

Dari sisi konsumen, dengan volume pembelian yang besar, konsumen akan
mendapatkan harga yang lebih murah. Sementara dari sisi produsen, mereka
akan mendapatkan jaminan permintaan dan melakukan
kasternisasi/personalisasai layanan.



Future Business Opportunities:

Tren WFH melahirkan industri baru yaitu home office industry 
yang mencakup furniture, desain interior, office device, hingga
desain properti rumah yang memiliki ruangan kerja. 

Dampak dari krisis COVID-19 menghantam penjualan furnitur berdimensi besar
namun di sisi lain tren peningkatan terjadi pada penjualan perlengkapan kerja (Home 
Office Equipment). 

Riset Google Trend di awal Maret mengalami lonjakan pencarian untuk keyword 
perlengkapan kerja dan monitor. Sementara itu, IKEA dan BestBuy juga mengalami
peningkatan penjualan khusus untuk office furniture. 

Work from Home memunculkan tren baru yaitu Zoom-able Workplace. Tren ini dipicu
oleh popularitas aplikasi Zoom untuk meeting virtual. Mendekorasi ruang kerja yang 
eye-catching sebagai background meeting, hal ini telah menjadi kebutuhan self-
esteem.

Self-esteem digambarkan oleh Maslow termasuk dalam tingkatan hierarchy of needs. 
Instagram bukan lagi menjadi satu-satunya tempat untuk “pamer”.



Future Business Opportunities:

Bersatunya “work-live-play” di rumah
menciptakan industri baru dengan peluang
yang terbuka luas. Cakupan produk dan 
layanannya mencakup: parenting, home office, 
home entertainment, home decoration, hingga
home sport & wellness.

Saat FWH batas waktu antara bekerja (working), mengurus keluarga dan menjalankan parenting pada 
anak (living), dan menikmati leisure time (playing) menjadi kian kabur

Keseimbangan working-living-playing yang lebih baik ini pada gilirannya akan meningkatkan kualitas
dan kebahagiaan hidup (well-being). 

Menjalani WFH ibarat juggling dalam atraksi sirkus, Working parents berusaha menyeimbangkan
working, living, dan playing. Awalnya kerepotan, tapi dengan berjalannya waktu mereka akan piawai
menyeimbangkan ketiganya.

Welcome the well-being revolution.



CONTOH INTERAKSI SISWA – GURU - ORANGTUA
ABSENSI-JADWAL PELAJARAN-JADWAL TEST-NILAI TEST-PR/TUGAS-MATERI BELAJAR-KALDIK
PERILAKU-ELIBRARY-RAPAT ONLINE-RANGKING-KEUANGAN
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