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menulis tentang dampak teknologi
ini pada dunia kerja.
Buku terbarunya, Deep Work,
berpendapat bahwa fokus adalah
I.Q. baru dalam ekonomi pengetahuan, dan bahwa orang yang
memupuk kemampuan mereka
untuk berkonsentrasi tanpa gangguan akan berkembang. Deep
Work menjadi buku terlaris Wall
Street Journal, dan menerima
pujian di New York Times Book
Review, The Wall Street Journal,
The Economist, dan The Guardian.

CAL NEWPORT
Cal Newport adalah Associate
Professor Ilmu Komputer di
Universitas Georgetown, yang
mengkhususkan diri dalam teori
algoritma terdistribusi. Dia sebelumnya meraih gelar Ph.D. dari
MIT pada tahun 2009 dan lulus
dari Dartmouth College pada tahun
2004.
Selain mempelajari dasardasar teoritis dari era digital kami
sebagai profesor, Newport juga
Lead Millennials by Example | January 2017

Jared Kleinert
Jared Kleinert adalah seorang
co-writer dan co-founder dari
sebuah buku yang berjudul “2
Billion Under 20: How Millennials
are Breaking Down Age Barriers
and Changing the World”. Buku ini
berisi kisah-kisah dari beberapa
Millennials yang cerdas dan paling
berbakat di dunia yang berumur di
bawah 20 tahun.
Pada umur ke 15, Jared
mendirikan NowIGetIt.com,
sebuah perusahaan EdTech yang
memberi siswa akses ke tutor di
seluruh dunia melalui webchat.
Pada umur 16, ia mendirikan
situs sinergis, sebuah situs pendanaan atau crowdsourcing bagi
pengusaha sosial untuk bertemu
dan berkolaborasi dalam gerakan
sosial.
Jared menghadiri dan berbicara di berbagai acara di USA terfokus pada kewirausahaan muda,
baik sosial, dan metodologi membangun startup. Jared juga adalah
salah satu mentor termuda di
acara Startup Weekend, dan
Global Entrepreneurship Summit
yang diadakan pada tahun 2013
di Malaysia.
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Stacey Ferreira
Stacey Ferreira adalah CEO
dari Forrge, sebuah aplikasi tenaga
kerja on-demand yang memungkinkan individu untuk memilih jam
kerja sendiri pada saat mereka
bekerja pada restoran di wilayah
geografis mereka.
Dia juga seorang co-writer 2
Billion Under 20: How Millennials
are Breaking Down Age Barriers
and Changing the World yang
diterbitkan oleh St Martin Press
Juli 2015.

Justin Lafazan
Pada umur 20, Justin adalah
seorang pengusaha yang berpengalaman, konsultan, pembicara,
dan penulis terlaris.
Justin memulai bisnis dengan
membuat Students4Students
College Advisory, lembaga
konsultasi pendidikan tinggi.
Students4Students College
Advisory dikembangkan dalam
rangka menciptakan pasar ondemand untuk layanan konseling perguruan tinggi, memberikan kesempatan bagi mahasiswa
untuk berbagi wawasan yang relevan tentang proses penerimaan
dengan calon siswa.
Justin melanjutkan untuk
memulai Next Gen Summit (NGS),
komunitas utama bagi pengusaha
milenium. NGS adalah misi untuk
membawa bersama-sama pengusaha muda paling berbakat
di dunia untuk menghubungkan,
berkolaborasi, dan menginspirasi
satu sama lain, dan memberikan
sumber daya yang mereka butuhkan untuk menjadi sukses.

Stacey adalah salah seorang
pendiri MySocialCloud, penyimpanan kata sandi dan manajemen
solusi online, yang diakuisisi oleh
Reputation.com pada tahun 2013.
Ferreira menerima Thiel
Fellowship pada tahun 2015 dan
telah tercatat oleh MSN sebagai “19 Ridiculously Successful
College Dropouts Who Prove You
Don’t Need a College Degree”. Dia
dinobatkan sebagai salah satu dari
“50 Startup Founders You Need To
Follow on Twitter” di Forbes.

Zach King
Memulai karirnya di tahun
2008 dengan mendirikan sebuah
situs bernama FinalCutKing.com,
dimana dia memberikan pelatihan dan tips tentang bagaimana
menggunakan software editing
Final Cut Pro. Tak hanya beraksi di situs, King pun kemudian
menambah tutorialnya di Youtube
dan mendapat sambutan yang luar
biasa.
Di tahun 2011, melalui akun
Youtube-nya, FinalCutKing merilis
video Jedi Kittens yang ia produksi
bersama teman-teman kuliahnya.
Dalam waktu tiga hari, video
tersebut berhasil menyedot 5 juta
penonton. Sekuelnya, yakni Jedi
Kittens Strike Back sukses meraih
10 juta penonton.
Tak heran, Youtube pun menobatkan King sebagai satu dari 25
filmmaker muda menjanjikan di
USA pada Mei 2013 lalu.
Ingin tahu Millennials luar biasa dari
Indonesia? semua ada di buku SMART
Millennials.
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