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Apakah yang kalian 
ketahui tentang digital 

leader? 



Digital leader adalah sebuah frasa, yang sangat 

dekat dengan kita, dan sangat di butuhkan oleh 

kaum pemuda saat ini. Digital Leader sendiri 

menuntut para pemuda untuk mengembangkan 

suatu inovasi dan memunculkan ide-ide kreatif 

dengan memanfaatkan teknologi sehingga mampu 

bersaing di era digital. 



Menjadi seorang digital leader harus memiliki 

kemampuan literasi serta berpikir kritis dan 

mempunyai semangat belajar yang tinggi. 

Namun di samping itu, sebagai digital leader 

juga harus memperhatikan setiap informasi 

yang diterima.



Semi Koen dalam tulisannya pada 
laman medium.com, menyatakan ada 5 
kemampuan yang dibutuhkan untuk 
menjadi digital leader.

Apa saja 5 kemampuan yang 
dimaksud?



Inovatif
Menjadi pemimpin yang inovatif tidak selalu berarti bahwa 

diharuskan menciptakan semua ide sendiri, tetapi juga harus 

dapat mengenali lebih dalam ide tersebut dan menciptakan 

jalan bagi ide tersebut agar dapat terwujud.

Relevan

Menjadi pemimpin yang mengikuti tren serta perkembangan 

teknologi, mengikuti pasar, berbicara dengan para ahli, 

bereksperimen dengan konsep yang terbukti, dan mengikuti 

pemimpin digital lainnya.



Terkoneksi

Siapapun yang akan menjadi pemimpin berbasis digital, 

memerlukan koneksi atau jaringan luar yang luas, sehingga 

mampu berkolaborasi dan berbagi tentang kemajuan teknologi 

ataupun pengalaman.

Gesit

Gesit atau memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan 

perubahan dan merespons dunia yang terus bergerak cepat.



Memahami Data

Data adalah salah satu hal terpenting bagi digital leader. 

Tidak hanya sekadar memahami, tapi juga dapat memilih 

dan memilah data serta informasi dengan baik. 

    



Berdasarkan 5 kemampuan penting dalam menjadi digital 

leader, semua dikembalikan lagi kepada para pelaku 

kepemimpinan. Ketika pemuda Indonesia memiliki 

pemikiran yang terbuka dan kritis, serta memiliki kemauan 

kuat untuk mewujudkan Indonesia yang lebih maju, maka 

akan mudah menjadi digital leader yang sebenarnya. 

Sebab pada dasarnya digital leader tidak hanya 

mengandalkan teknologi sebagai kekuatan utama, tetapi 

juga memerlukan semangat juang.



● Menjadi “Digital Leader” untuk 
Kepemimpinan Muda Indonesia (Dinda Tri 
Puspita Sari)

● https://kabarkampus.com/2020/11/menjadi-
digital-leader-untuk-kepemimpinan-muda-in
donesia/

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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