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Perkembangan zaman menuntut adanya 
pergantian pola kepemimpinan. Pada 
zaman penjajahan misalnya, karakter 
pemimpin disesuaikan untuk berjuang 
melawan penjajah. Namun, pemimpin pada 
zaman dimana teknologi terus 
berkembang seperti sekarang, tantangan 
kepemimpinan pun turut berubah. 
Negara-negara maju memiliki pemimpin 
yang berhasil memanfaatkan teknologi 
yang mengubah pola kehidupan manusia. 



Karakter-karakter Generasi Milenial yang 
Menunjang Era Kepemimpinan Pada Zaman 

Sekarang

1. Mampu mengakses teknologi informasi dengan 
lebih baik dari generasi sebelumnya.

2. Memiliki keberanian dalam berinovasi.
3. Menyukai independensi dan kemandirian.
4. Menyukai sesuatu yang instan.

(+) Generasi milenial suka sesuatu yang praktis.
(-) Generasi milenial bisa memiliki daya tahan yang lebih 
rendah terhadap tekanan karena terbiasa pada sesuatu 
yang instan.



Tantangan Kepemimpinan pada Era 
Generasi Milenial

• Banyaknya pemimpin yang tidak jujur.
Hal ini disebabkan adanya biaya politik yang mahal dan 
sistem politik partai yang membuat para pemimpin partai 
memiliki sumber daya yang besar sehingga pemimpin pun 
tergoda untuk tidak jujur terhadap pekerjaannya.
• Sistem perpolitikan negara yang harus diperbaiki.
Sistem politik yang sering ditemui adalah apabila 
seseorang ingin menjadi pemimpin harus memiliki modal 
yang besar. Hal tersebut tentu salah karena dapat 
mengabaikan bibit-bibit pemimpin yang memang 
berpotensi.



3 Karakter Kepemimpinan yang Dibutuhkan 
Pada Era Generasi Milenial

• Digital Mindset
Pemimpin pada era milenial ini harus dapat 
memanfaatkan perkembangan teknologi yang ada 
sehingga menciptakan pekerjaan yang efisien dan efektif.
• Observer dan Active Listener
Sebagai pemimpin harus menjadi observer dan 
pendengar aktif yang baik bagi anggotanya. Dengan 
menjadj pendengar yang baik, pemimpin dapat 
mengetahui aspirasi-aspirasi dari anggotanya.
• Agile
Pemimpin ‘Agile’ adalah pemimpin yang cerdas, dapat 
melihat peluang, cepat beradaptasi, dan lincah dalam 
memfasilitasi perubahan.



Berikut contoh 
kepemimpinan di 

Indonesia pada era milenial



Kepemimpinan Ridwan Kamil di Kota Bandung

Mochammad Ridwan Kamil atau sering dikenal 
sebagai Kang Emil merupakan Walikota Bandung yang 
dilantik pada tanggal 16 September 2013. Ia berhasil 
membuat perubahan positif di Kota Bandung. Bahkan, 
sebelum menjadi walikota, ia sudah dikenal oleh 
masyarakat karena social investment-nya di Kota 
Bandung. Beberapa program-program inovatif yang 
berhasil dibuatnya, seperti :
✔ Bandung Bebas Asap Rokok
✔ Membuat Taman Tematik
✔ Smart City



Kepemimpinan Tri Rismaharini di Kota Surabaya

Tri Rismaharini atau sering disebut sebagai Ibu Risma 
merupakan walikota perempuan pertama yang memimpin 
Kota Surabaya. Ketika beliau masih menjabat sebagai 
Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota 
Surabaya (2005-2008) dan Kepala Badan Perencanaan 
Kota Surabaya (2008-2010), Surabaya menjadi asri dan 
sejuk. Beberapa keberhasilan lainnya yang Ibu Risma 
kembangkan untuk Kota Surabaya, seperti :
✔ Kampung Hijau
✔ Bank Sampah
✔ Menutup Lokalisasi Dolly



"If your actions 
inspire others to 
dream more, 
learn more, do 
more and 
become more, 
you are a 
leader.“
- John Quincy Adams-
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