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Society 5.0
Dapat diartikan suatu keadaan yang mana kehidupan masyarakat
berpusat pada manusia dan berbasis teknologi. 

Hal ini yang saat ini sedang terjadi di
Indonesia. Pandemi Covid-19 yang belum
usai mengakibatkan keberlangsungan
kehidupan diselenggarakan berbasis
teknologi. Contohnya, proses interaksi sosial
dilakukan secara online dan berbasis digital.

Sumber: simasinsurtech.com



Kepemimpinan
Berbasis Digital 

Kepemimpinan ini juga bisa disebut
Digital Leadership. Di era Society 5.0 ini,
segala aktivitas yang dilaksanakan secara
online mendukung kita untuk
mempelajari dan melatih kemampuan
leadership secara digital.

Digital Leadership dapat diartikan kemampuan untuk memandu,
mengontrol, dan mengkoordinasikan tim secara online melalui pemanfaatan
teknologi informasi dengan tujuan untuk mencapai visi tertentu.



Perkuliahan secara daring tidak menjadi penghalang aktivitas mahasiswa
dalam pengembangan diri 

Cara
Mahasiswa
Belajar
Kepemimpinan
Secara Daring 



1 Mengikuti Organisasi dan/atau
Unit Kegiatan Mahasiswa

(UKM)
 

Mengikuti kegiatan kampus seperti
organisasi atau unit kegiatan
mahasiswa dapat membantu kita
untuk belajar sekaligus melatih
kepemimpinan. 

Melalui kegitan organisasi mahasiswa kita akan diajarkan
koordinasi dalam tim untuk mencapai target program-
program kerja selama periode kepengurusan.

Sumber : Tribunnews.com



2 Mengikuti Kepanitiaan dan/atau
Menjadi Pemimpin Pada Tiap

Tugas Akademik

Sumber : lifestyle.okezone.com

Kepanitiaan memiliki jangka waktu kerja yang lebih singkat dibanding
organisasi. Kepanitiaan memang dikhususkan dibentuk untuk melangsungkan
suatu kegiatan/acara. Selain kepemimpinan, dalam kepanitiaan kita juga akan
diajarkan koordinasi tim, public speaking atau komunikasi, dan berdiskusi
untuk pemecahan masalah. 



3 Mempunyai Bisnis

Memulai bisnis sendiri bisa mengajarkan kita kepemimpinan terhadap diri
sendiri dan juga tim. Melalui cara ini, kita dituntut mampu mengontrol tim
agar bisnis kita berjalan dengan lancar. Saat ini, sudah banyak mahasiswa
yang memulai karirnya sebagai pebisnis.

Sumber : stiebbank.ac.id



Tantangan
Kepemimpinan
Berbasis Digital 

Sulitnya membangun komunikasi

Proses diskusi dalam tim kurang aktif

Sulitnya mengontrol anggota secara online

Koordinasi tim terbatas hanya secara online



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 :

Pengalaman Pribadi


