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Revolusi industri 4.0 yang tengah berlangsung saat 
ini akan membawa banyak perubahan pada berbagai 
sektor. Pasalnya, semua aspek kehidupan akan serba 
berbasis teknologi informasi sehingga akan 
berdampak juga pada perubahan gaya kepemimpinan 
yang cocok dan tentunya tepat untuk sebuah tim, 
organisasi, ataupun perusahaan. 
Maka dari itu, dunia membutuhkan pemimpin yang 
mampu membuat dan melaksanakan 
kebijakan-kebijakan penting untuk bersaing dengan 
seiring perkembangan zaman.
 



Pemimpin Seperti Apa Yang Kita 
Butuhkan?

Tidak mudah menjadi pemimpin di era sekarang, tak 
hanya membawa pengikut menuju masa depan yang 
lebih baik, tetapi juga harus mampu membuat, 
mengkomunikasikan visi, memotivasi dan 
menginspirasi untuk mewujudkan visi tersebut



Apakah ini sebuah tantangan atau 
kesempatan bagi  para Millenial ?  
Bagi para kaum " millenial"  yang dapat beradaptasi 
dengan mengadaptasi skill dan mentalitas baru 
dengan cepat, revolusi industri 4.0 ini bisa jadi 
merupakan peluang emas bagi kita sebagai 
generasi muda untuk menjadi pemimpin baru di 
era masa kini. 

Btw, guys, kalau kalian adalah salah satu leader atau 
tertarik untuk menjadi pemimpin yang tak ingin 
ketinggalan di era revolusi industri 4.0 ini, bisa 
dibaca nih 



• Cepat mengambil 
keputusan
Hal tersebut perlu dilakukan agar 
pemimpin dapat mengambil keputusan 
dengan cepat. Pasalnya, bila terlambat 
sedikit saja mengambil keputusan maka 
bukan tak mungkin para pemimpin bisa 
melewatkan peluang yang bergerak 
sangat cepat saat ini. Bahkan, bisa-bisa 
lawan kita mengambil langkah tersebut 
duluan alias sudah maju selangkah lebih 
dulu daripada tim kepemimpinan kita.



• Pemimpin harus berani, 
mau menerima, 
mendorong, dan 
memotivasi tim untuk 
memberikan kritik 
terhadap 
kepemimpinannya demi 
kemajuan bersama. Selain 
itu juga Pemimpin perlu 
menantang dirinya untuk 
keluar dari zona nyaman



Selain literasi dasar (foundational literacy) dan 
kompetensi, leader di era industri 4.0 diharapkan 
memiliki kualitas karakter yang mencakup rasa 
ingin tahu, inisiatif, ketekunan, kemampuan 
beradaptasi, berjiwa pemimpin, dan kesadaran 
terhadap sosial budaya pastinya ya, gengs! 

 



● Be a Successful Leader in The Era of 
Revolution 4.0

● https://proxsisgroup.com/menjadi-pemimpin
-yang-sukses-di-era-revolusi-industri-4-0/

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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