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Inilah gen baru dalam peta perkembangan 
manusia Indonesia.  Gen C3000 ini 
diperkenalkan oleh seorang praktisi 
pemasaran, Yuswohady dalam 
bukunya Consumer 3000.  Gen 
ini mempunyai tabiat unik yang 
belum pernah ada sebelumnya: 
mereka mempunyai 
keterhubungan tinggi satu sama 
lain, mempunyai daya beli tinggi 
dan berpengetahuan.  

Hadirnya social technologies 
seperti SMS, BBM, Facebook, 
Twitter, Blog, Path, Line dan 
seterusnya telah memungkinkan 
gen ini terhubung dengan 
siapapun di jagad ini.

Gen C3000 ini juga mempunyai 
sifat-sifat yang dengan mudah 
bisa kita temukan dibanyak tempat.  Misalnya 
sifat narsis.  Narcissism is contagious.  Narsime 
itu menular.  dan menularnya begitu cepat.  
Berbagai social media selalu dipastikan 
terpampang foto profil yang bisa berganti 
setiap saat.  Foto-foto mejeng dengan mudah 
pula ditemukan di situs-situs pribadi dan segala 
media sosial. Kemudahan teknologi fotografi 
membantu para gen narsis ini menemukan 
kegemarannya.  

Karena dayabeli yang tinggi maka maka Gen 
C3000 ini tidak segan-segan membeli beragam 
produk yang trendy.  Meski begitu, konsumen 
Gen C3000 ini sangat memperhatikan value 
dalam membeli barang dan jasa.  Ia paling kritis 
dalam berbelanja.  Karena gen ini 
berpengetahuan maka setiap belanja selalu 
dipastikan memperoleh manfaat  maksimal 
tetapi dengan harga semurah mungkin.  
Membeli produk yang memberi values for 

money.  Brand penting.  Tetapi Gen C3000 akan 
melihat fungsi ketimbang melulu pada brand.  
Dari segi pemasaran produk, menurut 
Yuswohady, perusahaan-perusahaan perlu 
memperhatikan sifat-sifat “genetis” C3000 ini.  
Menciptakan produk yang mempunyai efek 
“Global Image, Local Price” akan sangat strategis.  

Nah apa arti Gen C3000 ini 
dalam konteks sustainability?  
Gen C3000 adalah mereka yang 
mempunyai kepedulian sosial 
dan lingkungan tinggi.  Ini 
disebabkan karena pngetahuan 
yang tinggi dan keterpaparan 
terhadap informasi yang juga 
tinggi.  Mereka berminat dan 
mencoba memahami persoalan-
persoalan sosial dan lingkungan.  

Mereka bangga menjadi bagian 
dalam gerakan-gerakan sosial 
dan lingkungan.  Senang menjadi 
sukarelawan.  Mereka mulai 
cenderung mamasukkan values 

sosial dan lingkungan dalam mengonsumsi 
produk.  Karena sadar  pentingnya keadilan 
sosial dan lingkungan yang  baik bagi 
kelangsungan dan kenyamanan hidup. 

Ketika GDP perkapita suatu negara menembus  
US$3,000 maka itulah saat kelahiran Gen 
C3000.  Dan Indonesia telah memulainya pada 
tahun 2011.
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