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Pemimpin digital merupakan seorang pemimpin 
yang memfokuskan dirinya dalam tata kelola digital 
guna mencapai visi misi organisasi atau 
komunitasnya. Kepemimpinan ini (e-leadership) 
muncul karena perkembangan dunia digital yang 
pesat selama beberapa tahun terakhir. 

Menjadi pemimpin digital merupakan hal yang tidak  
mudah bagi beberapa orang karena adanya 
berbagai alasan, salah satunya adalah gaptek alias 
gagap teknologi.

Yuk, ketahui beberapa tahapan yang harus kamu 
lakukan untuk menjadi pemimpin digital!



“Fasih” secara digital
Untuk menjadi fasih dalam dunia digital, diperlukan 2 
hal yang sangat krusial, yaitu: memastikan integrasi 
berpikir secara digital dalam kehidupan sehari hari ; 
dan keinginan dan niat bertransformasi menjadi lebih 
baik.

 Mengasah skill baru
Mendorong para anggota/karyawan/pekerjamu untuk 
mengembangkan kompetensi digital yang mereka 
miliki. Semakin banyak tenaga kerja yang melek 
teknologi, maka semakin besar pula potensi mereka 
untuk berkontribusi pada penciptaan nilai.



Keinginan untuk bereksperimen
Kamu bisa menggunakan media sosial  untuk 
membaca suasana hati publik dengan cepat. Selain 
itu, memanfaatkan potensi yang ditawarkannya 
memerlukan penyederhanaan, proses yang gesit dan 
kemauan untuk bereksperimen. 

 Memahami bagaimana teknologi mengubah 
masyarakat dan menjelaskan dampaknya pada 
bisnis 

Memahami perubahan dalam masyarakat yang 
diciptakan oleh penggerak teknologi, serta 
menerjemahkan perubahan mendasar utama ini ke 
dalam dampak bisnis di tingkat industri, organisasi, 
dan individu.



  Mempromosikan lingkungan kolaboratif
Teknologi dan bisnis bukan hal yang terpisah. 
Teknologi meresap ke seluruh organisasi dan 
berdampak pada rantai nilai. Maka dari itu, seorang 
manajer diharuskan mengetahui bagaimana 
teknologi akan berdampak pada strategi bisnis 
perusahaan.

 Gunakan informasi, bukan hanya teknologi
Tidak hanya memahami bagaimana mengubah data 
menjadi keputusan yang meningkatkan kinerja bisnis, 
tetapi kamu juga harus mempertimbangkan 
bagaimana menggunakannya untuk meningkatkan 
kinerja individu.



“Menjadi seorang 
pemimpin bukanlah 
hal yang tidak mungkin. 
Jika belum merasa 
mampu, maka pimpinlah 
dirimu kemana kamu 
menginginkannya”.



● How to be a digital leader (IESE 
business school)

● https://www.forbes.com/sites/iese/2013/08/23
/how-to-be-a-digital-leader/?sh=7c3c14f25a6
e

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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