
M I L L E N N I A L S

E V E R Y T H I N G

50 Produk, Industri, ...dan  APAPUN

yang “dibunuh” Milenial



ilenial adalah “pembunuh berdarah dingin”. MMereka membunuh apapun: Golf, Agen 
perjalanan, Kamera digital, Long-term 

employement, Tata cara baju formal di kantor, Musik 
rock...everything!!!

Pergeseran perilaku konsumen dari Baby Boomers ke 
Gen-X bersifat linier-inkremental, artinya perilaku Gen-X 
merupakan “kelanjutan” dari perilaku Baby Boomers 
tanpa ada perubahan yang bersifat radikal.

Namun karena pengaruh eksposur digital, pergeseran 
perilaku konsumen dari Gen-X ke generasi milenial 
kemudian menjadi tak linier lagi, tetapi terjadi “patahan” 
layaknya gempa tektonik. 

Artinya, milenial menjadi “mahluk” yang sama sekali lain, 
dengan nilai-nilai, perilaku, dan preferensi yang sangat 
berbeda dibandingkan dengan Gen-X. 
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Milenial Pembunuh Berdarah Dingin
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Millennials Tectonic Shift

Pergeseran perilaku dari Baby 
Boomers ke Gen-X berlangsung 
mulus, linier, dan inkremental. 

Namun pergeseran dari Gen-X ke 
milenial berupa "patahan" (tectonic) 
sehingga perilaku milenial sama 
sekali berbeda dengan Gen-X. 

Tectonic shift inilah yang 
menyebabkan banyak produk, 
bisnis, dan industri yang tak relevan 
lagi karena tidak bisa mengikuti 
perubahan perilaku ekstrim milenial. 

Berikut ini 50 produk, bisnis, dan 
industri yang dibunuh milenial:



#1 Waktu Kerja “9-to-5"

#2 Tempat Kerja

#3 Long-Term Employment

#4 Pakaian Kerja Formal

#5 Kepemilikan

#6 Dapur

#7 Brand

#8 Brand Loyalty

#9 Iklan

#10 Televisi

#11 Grup Lawak

#12 Agen Perjalanan

#13 Album Foto

#14 Jam Tangan

#15 Kamera

#16 Kabel

#17 Sabun Batang

#18 Game Konsol

#19 Soda

#20 Call Center

#41 Industri Perminyakan

#42 Menikah

#43 Department Store

#44 Hijab Jadul

#45 Sedotan

#46 Rokok Kretek

#47 Perpustakaan

#48 Media Cetak

#49 Blog

#50 Smartphone Also Kills
Everything

#21 SMS

#22 Kartu Kredit

#23 Cash

#24 Bir

#25 Mabuk

#26 Film Porno

#27 Eye Contact

#28 Percakapan

#29 Social Skills

#30 Kebersamaan
Keluarga

#31 Mainan Anak

#32 Radio

#33 CD & Music Download

#34 Musik Rock

#35 Celebrity Endorser

#36 Materialisme

#37 Golf

#38 Berlian

#39 Sepatu High Heels

#40 Moge

List of 50 Product, Industry, Service, etc
that Killed by Millennials



Perubahan perilaku disruptif inilah yang memicu apa yang kami 
sebut: Millennial Disruption. Kini setiap pemain bisnis menghadapi 
disrupsi kembar, yaitu: 

#1. DIGITAL Disruption.
Disrupsi ini mematikan pemain lama dengan cara menciptakan 
model bisnis yang sama sekali baru dan fresh (yes, model bisnis 
digital) yang menyebabkan model bisnis lama menjadi tidak 
relevan lagi. 

#2. MILLENNIAL Disruption.
Sementara disrupsi ini mematikan pemain lama melalui 
terbentuknya nilai-nilai, perilaku, dan preferensi yang sama sekali 
baru (yes, preferensi baru kaum milenial) yang menyebabkan 
value proposition lama menjadi tidak relevan lagi.

Kalau yang pertama adalah disrupsi yang mempengaruhi sisi 
“supply”; maka disrupsi kedua mempengaruhi sisi “demand”.  

Ada 50 produk, layanan, perusahaan, industri, kebiasaan dan 
apapun, yang ditinggalkan oleh milenial karena perilaku dan 
preferensi mereka telah bergeser secara ekstrim. 

Apa saja produk, industri dan kebiasaan yang akan dibunuh 
milenial? 

Digital Disruption Vs Millennial Disruption



Milenial tak mau lagi tunduk dengan 
warisan pola kerja abad 19 dan 20. 
Yaitu bekerja di kantor atau pabrik dari 
pukul 9 pagi hingga pukul 5 sore 
(“9-to-5”) 

Menurut survei, 77% milenial 
mengatakan memiliki jam kerja yang 
eksibel, tak lagi di kantor 9-to-5, akan 
membuat mereka lebih produktif. Sekitar 
40% milenial bersedia bergaji lebih 
rendah asal memiliki waktu kerja yang 
eksibel.

Kalau sekitar 75% dari angkatan kerja 
di seluruh dunia diisi oleh milenial di 
tahun 2025, maka diprediksi “the death 
of 9-to-5” bakal terjadi di tahun 2030. 

Milenial tak mau lagi tunduk dengan 
warisan pola kerja abad 19 dan 20. 
Yaitu bekerja di kantor atau pabrik dari 
pukul 9 pagi hingga pukul 5 sore 
(“9-to-5”) 

Menurut survei, 77% milenial 
mengatakan memiliki jam kerja yang 
eksibel, tak lagi di kantor 9-to-5, akan 
membuat mereka lebih produktif. Sekitar 
40% milenial bersedia bergaji lebih 
rendah asal memiliki waktu kerja yang 
eksibel.

Kalau sekitar 75% dari angkatan kerja 
di seluruh dunia diisi oleh milenial di 
tahun 2025, maka diprediksi “the death 
of 9-to-5” bakal terjadi di tahun 2030. 

#1. Waktu Kerja “9-to-5”
“The rise of working from home (WFH)”
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#3. Long-Term Employment
“Selamat �nggal loyalitas di tempat kerja”

Loyalitas yang rendah serta 
kecenderungan berpindah-pindah tempat 
kerja membuat milenial akrab dengan 
sebutan sebagai job hopper.

Studi dari Gallup menemukan sebanyak 
21% milenial berpindah tempat kerja 
dalam kurun waktu kurang dari satu tahun. 
Jumlah ini 3 kali lipat lebih besar 
dibandingkan generasi sebelumnya.

Milenial adalah challenge-seeker. Jika 
perusahaan tidak mampu mengakomodasi 
challenge yang mereka tuntut, jangan 
salahkan jika berpikir untuk mencari 
tantangan baru di perusahaan lain. 7
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Sumber: blog.gojekengineering.com
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Milenial lebih suka akses (access) 
ketimbang kepemilikan (ownership). 
Itu sebabnya mereka adalah generasi 
yang menjadi penggerak sharing 
economy.

Mereka lebih menyukai naik Grab 
atau Gojek ketimbang memiliki 
kendaraan sendiri, berlangganan 
Netix, ketimbang mengoleksi DVD, 
memanfaatkan kantor bersama (co-
working space) ketimbang memiliki ruko 
sendiri untuk kantor.

Bagi milenial kepemilikan kini tak lagi 
menjadi simbol kesuksesan dan 
capaian. Gen-X pamer kesuksesan dan 
status sosial melalui rumah besar, mobil 
mewah, atau perhiasan mahal yang 
mereka miliki. Milenial tak lagi begitu. 

“Ownership doesn't matter anymore, 
access and sharing do.”

#5. Kepemilikan
“Generasi Penggerak 

Sharing Economy”

MILLENNIALS KILL EVERYTHING



Milenial adalah lazy generation alias generasi 
termalas dalam sejarah umat manusia karena 

dimanjakan oleh beragam apps yang memudahkan 
kehidupan mereka, termasuk dalam hal memesan 

makanan melalui online delivery. 

Mereka paling hobi di rumah nonton via Netix 
sambil memesan makanan via GoFood. Dan 
faktanya hanya 5% milenial yang memiliki 

kualikasi kemampuan memasak “sangat bagus” 
dibandingkan Baby Boomers yang 

mencapai 12,5%.

Tak hanya itu, food delivery apps adalah 40 besar 
apps yang paling banyak diunduh oleh milenial saat 
ini. Maka bisa ditebak bahwa dapur dan aktivitas 

memasak di rumah pada akhirnya akan punah 
“dibunuh” oleh milenial. 9

#6. Dapur
“Ke�ka Memasak di Rumah 
menjadi Tak Relevan Lagi”

MILLENNIALS KILL EVERYTHING



Grup-grup lawak seperti Srimulat, Warkop DKI dan Cagur 
kini tinggal cerita. Bukan hanya karena para pemainnya 
telah menua, tapi juga karena milenial sudah tak cocok lagi 
dengan gaya melawak jaman dulu.  

Bagi milenial, grup lawak dianggap sudah kuno dan 
leluconnya tak cocok lagi dengan selera humor mereka. 

Standup comedy dianggap milenial banget, karena konten 
humornya sangat dekat dengan keseharian ataupun 
masalah yang sering dialami generasi milenial. Hal ini 
berbeda dengan format grup lawak yang umumnya hanya 
sekedar produsen tawa. 
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#11. Grup Lawak
“Maraknya standup comedy di tengah 
pergeseran selera humor”

Sumber: Kompasiana.com MILLENNIALS KILL EVERYTHING



Sekitar 53% milenial muda lebih suka 
mem-posting foto mereka di Facebook 
dan hanya 13% dari mereka yang 
pernah punya album foto. Survei dari 
Samsung menunjukkan rata-rata 1,9 miliar 
foto dibuat setiap bulannya dan 328 juta 
di antaranya di-share secara online. 

Sekarang berfoto menjadi sebuah 
aktivitas yang instan. Jepret, dapat 
hasilnya dalam format digital, dilihat 
sebentar, kemudian di-share ke teman-
teman via Instagram. Foto kini menjadi 
tidak sebernilai dan sesakral dulu lagi.

#13. Album Foto
“More is less”

Sumber: Photografica Mangili



Eksistensi uang tunai kini semakin 
terancam. Data dari World Payment 
Report 2018 menunjukkan bahwa 
transaksi non cash diproyeksikan akan 
terus meningkat dan menyentuh angka 
$876,4 miliar pada tahun 2021.

Perkembangan teknologi khususnya 
digital memungkinkan masyarakat 
dapat melakukan transaksi (alat bayar) 
tanpa menggunakan wujud sik uang 
(non-cash). 

Para milenial makin kencang beralih ke 
uang elektronik seperti Go-Pay dan 
OVO karena transaksi menjadi praktis, 
adanya tawaran promo, serta tidak 
membutuhkan ruang yang besar untuk 
menyimpan. 

Eksistensi uang tunai kini semakin 
terancam. Data dari World Payment 
Report 2018 menunjukkan bahwa 
transaksi non cash diproyeksikan akan 
terus meningkat dan menyentuh angka 
$876,4 miliar pada tahun 2021.

Perkembangan teknologi khususnya 
digital memungkinkan masyarakat 
dapat melakukan transaksi (alat bayar) 
tanpa menggunakan wujud sik uang 
(non-cash). 

Para milenial makin kencang beralih ke 
uang elektronik seperti Go-Pay dan 
OVO karena transaksi menjadi praktis, 
adanya tawaran promo, serta tidak 
membutuhkan ruang yang besar untuk 
menyimpan. 

#23. Cash
“Welcome to the cashless society”
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#27. Eye Contact
“Bahaya di balik screen �me yang berlebihan”

Milenial terkenal dengan istilah 
populernya “Generasi Menunduk”. 
Survei di dunia menunjukkan, rata-rata 
milenial mengecek smartphone mereka 
sekitar 150 kali sehari dan dilakukan 
rata-rata setiap 6,5 menit. 

Hal ini menyebabkan mereka terbiasa 
berbicara dengan orang lain tanpa 
perlu melakukan eye contact. Bahayanya, 
ketika intensitas eye contact milenial 
semakin berkurang maka kemampuan 
mereka dalam melakukan emotional 
connection yang menjadi dasar relasi 
dengan orang lain pun berkurang. 
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Di tahun 1990an permainan anak-anak seperti: 
Layang-layang, Gobak sodor, Congklak, Kelereng kini 
seperti lenyap ditelan bumi.Menurut survei dunia oleh 
Common Sense Media (2017), anak-anak usia 8 tahun 
ke bawah menghabiskan waktu rata-rata 49 menit 
sehari di depan layar smartphone/tablet (untuk 
digital games).

Digital games/toys menjadi solusi bagi si emak karena 
dengan begitu ia bisa multi-tasking mengurus anak 
sekaligus bekerja. Namun, bukan solusi bagi si anak, 
karena tiap saat tersedot ke layar gadget, maka 
kemampuan social skill mereka akan kian desit. 
Mereka menjadi gagap berkehidupan sosial.

Di tahun 1990an permainan anak-anak seperti: 
Layang-layang, Gobak sodor, Congklak, Kelereng kini 
seperti lenyap ditelan bumi. Menurut survei dunia oleh 
Common Sense Media (2017), anak-anak usia 8 tahun 
ke bawah menghabiskan waktu rata-rata 49 menit 
sehari di depan layar smartphone/tablet (untuk 
digital games).

Digital games/toys menjadi solusi bagi si emak karena 
dengan begitu ia bisa multi-tasking mengurus anak 
sekaligus bekerja. Namun, bukan solusi bagi si anak, 
karena tiap saat tersedot ke layar gadget, maka 
kemampuan social skill mereka akan kian desit. 
Mereka menjadi gagap berkehidupan sosial.

#30. Mainan Anak-Anak
“A�acks of the digital games and toys”
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Untuk pertama kalinya dalam sejarah, 
popularitas hip-hop mengungguli musik rock. 
Menurut Nielsen Music, di tahun tersebut hip-hop 
dan R&B menguasai 25% konsumsi musik di AS, 
sementara rock hanya menguasai 23%.

Musik rock banyak didengarkan olah kaum tua 
dan penjualan musiknya umumnya melalui album 
sik dan digital download. 

Sementara hip-hop dan R&B semakin populer 
karena didengarkan melalui layanan audio 
streaming seperti Spotify dan Apple Music.

Ketika konsumen musik kian didominasi kaum 
milenial, dan kaum milenial tak begitu menyukai 
musik rock. maka konsekuensinya gampang 
ditebak: pelan tapi pasti musik rock akan punah.

#34. Musik Rock
“Buah dari ke�dakmauan berubah”

Sumber: �rto.id



#39. Sepatu High Heels
“Sneakers are the new s�le�o”

Menurut lembaga riset NPD Group, tahun 2015 
penjualan sepatu hak tinggi turun 5%, setelah 
tahun sebelumnya turun 16%. Sementara itu 
penjualan sepatu atletik (sneakers) wanita justru 
tumbuh 8% di tahun yang sama.

Pilihan wanita terhadap sepatu untuk bekerja dan 
beraktivitas pun mulai bergeser. Wanita milenial 
semakin tidak menyukai sepatu hak tinggi karena 
dinilai tidak nyaman, tidak kasual, dan 
merepotkan untuk beraktivitas. 

Tak heran jika sepatu wanita milenial trennya 
semakin mengarah ke gaya sepatu yang: practical, 
comfortable, functional, casual, di samping tentu 
tetap fun dan fashionable. Dan pilihan mereka 
jatuh kepada sneakers. 

16

MILLENNIALS KILL EVERYTHING Sumber: twipu.com



#42. Menikah      
“Milenial Menunda Berkeluarga”

Riset menunjukan adanya pergeseran keputusan 
usia menikah. Bagi Gen-X usia pernikahan 
pertama kali yang umum terjadi adalah 21 tahun 
untuk wanita dan 23 tahun untuk pria. Di tahun 
2017, ketika pernikahan pertama kali dilakukan 
oleh generasi milenial, rentang usia menikah 
meningkat menjadi 27 tahun untuk wanita dan 
29,5 tahun untuk pria.

Walaupun milenial cenderung menunda usia 
menikah bukan berarti mereka tidak akan 
menikah sama sekali. Milenial memiliki 
pandangan dan gaya yang berbeda dengan 
generasi sebelumnya dalam menentukan 
pernikahan mereka.

Banyak kalangan milenial lebih memprioritaskan 
tabungannya digunakan untuk liburan bulan madu 
ke luar kota bahkan keluar negeri, dibandingkan 
seluruh anggaran diprioritaskan hanya untuk 
resepsi pernikahan. 
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