
Digital Leadership vs 
Digital Transformation

Disusun oleh: Sherly Novita
Disunting oleh: Juliarizky Shinta Dewi



Transformasi Digital
Segala sesuatu dapat berubah, seperti sifat pekerjaan 
manusia & kebutuhan hidup. Perubahan tidak terjadi 
secara tiba-tiba, namun terjadi secara mendasar di setiap 
dimensi. Teknologi digital memungkinkan manusia untuk 
mengambil sesuatu dan menjadikannya virtual. Jika 
teknologi dapat mengubah cara hidup, maka teknologi juga 
dapat menghasilkan tantangan nyata mengenai 
bagaimana pemimpin yang dibutuhkan untuk 
memastikan teknologi dapat diterapkan memberikan 
manfaat paling besar dan kerusakan paling sedikit.



“Teknologi itu sangat menarik, tetapi 
ada banyak hal menarik yang terjadi 

ketika teknologi dan orang-orang 
bertemu satu sama lain.”

“Kompetensi kepemimpinan 
merupakan suatu gagasan bahwa 

mereka adalah pemimpin yang 
berhasil dalam memimpin organisasi 
dan orang-orang yang mereka temui”



"Leadership competencies are leadership skills and 
behaviours that contribute to superior performance.”

-Society for Human Resource Management

“Kompetensi kepemimpinan adalah keterampilan dan 
perilaku kepemimpinan yang berkontribusi pada 
kinerja yang unggul.”
-Lembaga untuk Manajemen Sumber Daya 
Manusia



Contoh Implementasi 
Transformasi Digital

1. Penggunaan ponsel untuk melakukan 
transaksi perbankan melalui internet 
banking dengan aplikasi yang tersedia

2. Penggunaan gadget untuk membaca berita 
sebagai pengganti media koran. Dimana 
berita dapat diperbarui sepanjang hari.

3. Penggunaan gadget untuk meeting online 
sebagai pengganti tatap muka secara 
langsung. 

"Digital itu sebenarnya tentang proses virtualisasi. Bagaimana 
hal-hal diambil dari The Real World dan dimasukkan ke dalam 

dunia virtual ini.”



Tantangan dalam Proses 
Transformasi Digital

• Dibutuhkan pemimpin yang mampu 
mengelola proses dengan cara yang 
paling menguntungkan & menghindari 
bahaya terbesarnya.

• Dibutuhkan pemimpin yang mampu 
memastikan proses tersebut dapat 
berjalan dengan baik.

• Dibutuhkan pemimpin yang ahli dalam 
bidang teknologi, seperti blockchain 
dan AI Robotics.

• Dibutuhkan pemimpin yang mampu 
memotivasi setiap anggotanya dengan 
cara yang berbeda.



Hal-hal yang dibutuhkan para pemimpin 
untuk menciptakan suatu teknologi

• Membuat persyaratan organisasi & 
membuat organisasi bekerja dengan 
cara tertentu. 

• Memastikan teknologi baru dapat 
diterapkan dengan sebaik-baiknya 
melalui eksperimen / uji coba untuk 
menghasilkan solusi. Dalam bidang 
ini, eksperimen jauh lebih penting 
karena munculnya teknologi baru 
tentunya menghasilkan banyak 
tantangan dan ketidakpastian. 



Teknologi sangat memengaruhi kehidupan 
manusia dan memengaruhi organisasi dimana 
tempat seseorang bekerja. Teknologi juga 
mengubah cara seseorang hidup dan cara kita 
bekerja di masyarakat. Kita harus memastikan 
bahwa kita mengembangkan jiwa 
kepemimpinan yang mampu mengelola 
pekerjaan dengan baik dan memastikan 
hasilnya adalah hasil yang positif.



● Digital Leadership vs Digital Transformation | 
Nelson Phillips | TEDxHessle

● https://youtu.be/_lvgdF8OQwI

Segala informasi yang terdapat dalam dokumen ini merupakan properti dari 
penulis dan penerbit dari masing-masing sumber. Pembuatan slide ini 
dimaksudkan untuk kegiatan sosial dan tidak dapat diperjualbelikan.
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