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Apa sih Leadership  
itu? 



Jadi, seperti yang dilansir STUDiLMU 
Leadership atau kepemimpinan adalah suatu seni yang 
membentuk individu yang kuat dan tangguh untuk 
memotivasi sekelompok orang agar mau bertindak dan 
bekerja bersama demi meraih tujuan bersama.

Secara singkat, kepemimpinan diisi oleh para pemimpin 
yang penuh dengan inspirasi hebat, vidione, dan mampu 
menjalankan tanggung jawabnya sebagai pengarah aksi.  



Apa itu Digital 
Leadership? 



Digital Leadership 

Digital leadership adalah seseorang yang memiliki 
kemampuan dalam memimpin suatu organisasi atau 
perusahaan dengan memanfaatkan teknologi 
informasi dan komunikasi di era digital sehingga 
mencapai target dari organisasi atau perusahaan 
tersebut.



Lantas, apa sih pentingnya 
kepemimpinan di era digital? 

• Perkembangan di era digital telah mendorong 
terjadinya digitalisasi dan membawa dampak 
perubahan yang positif di segala bidang. Dalam 
menghadapi kesiapan di era digital para 
pemimpin di seluruh dunia dituntut untuk 
memiliki kemampuan digital  dan leadership.

•  Kemampuan ini sangat penting sehingga harus 
dimiliki oleh individu untuk menciptakan solusi 
dari berbagai permasalahan di era digital.



Bagaimana Cara Untuk 
Mengatasi Masalah 

Tentang 
Kepemimpinan nya?  



3 Hal yang Dapat Kita Lakukan 
Untuk Mengatasi Masalah Ini

• Menciptakan budaya 
berbagi. Dengan maksud 
untuk tahu apa yang 
harus dibagikan dan apa 
yang harus dirahasiakan. 

• Mengetahui ukuran dan 
kualitas relasi. dan 
mengerti   bagaimana 
cara memanfaatkan-nya.  

• Bagaimana cara kita 
dalam menggunakan 
relasi untuk keputusan 
yang berarti. Seperti, 
mereka tidak akan 
terlibat kecuali mereka 
tahu bahwa keterlibatan  
mereka akan 
menghasilkan kemajuan 
organisasi dan juga diri 
mereka sendiri. 



"Kepemimpinan adalah suatu yang kamu peroleh, 
sesuatu yang kamu pilih. Kamu tidak bisa 
berteriak dan bilang, "Aku Pemimpinmu! " 
Menjadi pemimpin adalah karena orang lain 

menghormatimu" Ben Roethlisberger



● Charlene Li: Efficient leadership in the 
digital era

● https://www.youtube.com/watch?v=57XyhnM5V2Q
https://www.klobility.id

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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