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Apa itu Digital Leadership?

Digital leadership adalah kepemimpinan strategis 
yang memanfaatkan aset digital perusahaan untuk 

mencapai tujuan organisasi. 

Digital leadership tidak hanya untuk start-up berbasis 
digital dan perusahaan teknologi, melainkan dapat 

diterapkan di berbagai jenis industri.



Bagaimana Cara Menjadi Digital Leader 
yang Baik?

Karthik Chakkarapani, selaku 
penulis sekaligus pemimpin 
Transformasi dan Inovasi 
Digital selama 2 dekade 
terakhir ini, mengungkapkan 
bahwa ada 5 cara untuk 
menjadi seorang digital leader 
yang baik.

Apa saja itu? >>



1. Kembangkan (dan rangkul) 
pola pikir pemula

Tidak hanya sebagai pemimpin, tetapi sebagai kolega, 
teman, dan keluarga – saya (Karthik) belajar sesuatu setiap 
hari.Jangan takut gagal, jangan menghindar dari lingkungan 

baru, dan sebagai seorang pemimpin, Anda harus 
menghadapi tantangan untuk membantu tim Anda 
memenuhi kebutuhan bisnis dan mendorong hasil.



2. Kenali kebutuhan akan perubahan dan 
tanggapi dengan segera

Transformasi digital belum tentu merupakan konsep baru, tetapi sangat 
sulit untuk diterapkan. Kita perlu mengubah seluruh organisasi, semua 
sistem dan proses yang mendasarinya dari atas ke bawah. Hal ini 
tentunya tidak semudah membuat sesuatu yang sebelumnya tidak digital.

Sementara, kebutuhan untuk 
transformasi bukanlah hal 
yang baru dimana tantangan 
2020 meningkatkan 
taruhannya. Bisnis tidak lagi 
memiliki kemewahan waktu; 
sebaliknya, kebutuhan itu 
dipaksakan begitu saja 
kepada mereka.



3. Perkuat kembali fokus Anda pada budaya

Berfokus pada pengalaman karyawan sangat penting dalam 
menghasilkan pengalaman pelanggan yang terbaik. Pertama,salah satu 
misi ini adalah untuk mengubah proses, pengalaman, dan platform yang 
digunakan karyawan Cisco untuk menyampaikan kepada pelanggan dan 
mitra. Kedua, upaya terkonsentrasi pada budaya organisasi. Anda perlu 
meluangkan waktu untuk memperlambat dan bersenang–senang, selain 
harus bertindak secara lincah dan mendesak.

4. Buka pintu (virtual) Anda dan praktikkan 
transparansi progresif

Bersikap terbuka dan bersedia untuk bercakap-cakap dengan anggota 
tim di semua tingkat organisasi. Kita harus benar-benar mendengarkan 
apa yang dikatakan karyawan dan bagaimana perasaan mereka – dan 
kemudian menerapkan perubahan untuk mendukung keinginan mereka.



5. Periksa ulang tingkat ketinggian 
kepemimpinan Anda

Salah satu prinsip yang diajarkan di INSEAD selama menjalani 
Program Manajemen Lanjutan adalah pemimpin yang efektif 

beroperasi pada ketinggian 50.000 kaki dengan pandangan strategis, 
500 kaki dengan pandangan operasional, dan berpikir pada tingkat 5 

kaki juga – dengan berfokus pada kesadaran dan pengembangan diri.



“A leader is one who 
knows the way, 
goes the way, 

and shows the way.”
 – John C. Maxwell



• Five Ways To Be A Better Digital Transformation 
Leader (Karthik Chakkarapani)

• https://www.forbes.com/sites/forbesbusinessdev
elopmentcouncil/2021/03/09/five-ways-to-be-a-b
etter-digital-transformation-leader/?sh=64a0380d
67d0

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.

Sumber:

https://www.forbes.com/sites/forbesbusinessdevelopmentcouncil/2021/03/09/five-ways-to-be-a-better-digital-transformation-leader/?sh=64a0380d67d0
https://www.forbes.com/sites/forbesbusinessdevelopmentcouncil/2021/03/09/five-ways-to-be-a-better-digital-transformation-leader/?sh=64a0380d67d0
https://www.forbes.com/sites/forbesbusinessdevelopmentcouncil/2021/03/09/five-ways-to-be-a-better-digital-transformation-leader/?sh=64a0380d67d0
https://www.forbes.com/sites/forbesbusinessdevelopmentcouncil/2021/03/09/five-ways-to-be-a-better-digital-transformation-leader/?sh=64a0380d67d0

