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Apakah kamu pernah mendengar 
istilah E-Leadership?

E-Leadership atau kepemimpinan virtual adalah 
interaksi, komunikasi dan penyebaran informasi 
antara pemimpin dan anggotanya untuk mencapai 
tujuan bersama, yang dilakukan melalui media 
elektronik dengan memanfaatkan teknologi.



Kualitas apa saja yang 
perlu dimiliki seorang 

pemimpin virtual?



Pengetahuan tentang Teknologi, 
Informasi dan Komunikasi (TIK) 
yang Baru dan Modern

Pemimpin virtual perlu memiliki kemampuan 
untuk menggunakan TIK dengan baik dan 
meyakinkan orang lain tentang manfaat dari 
teknologi baru. Misalnya, komunikasi melalui 
media elektronik menghilangkan hambatan waktu 
dan jarak. Selain itu, pemimpin virtual harus 
inovatif untuk menggunakan teknologi baru dalam 
kepemimpinannya.



Keterampilan Komunikasi dan 
Jejaring Sosial

Seorang pemimpin virtual tentu perlu memiliki 
keterampilan dalam berkomunikasi dengan para 
anggota melalui internet. Pemimpin virtual bisa 
memanfaatkan aplikasi seperti WhatsApp, LINE, 
Zoom, Google Meet, atau bahkan email. Selain itu, 
pemimpin virtual juga perlu untuk mampu 
mengoperasikan situs sosial seperti Facebook, 
Twitter, atau Instagram untuk mencapai tujuan 
organisasi.



Fleksibilitas

Pemimpin virtual harus fleksibel dalam 
menghadapi perubahan lingkungan bisnis dan 
teknologi. Sehingga, ia dapat melakukan pekerjaan 
untuk mencapai tujuan organisasi, kapan saja 
selama 24/7. Pemimpin virtual juga perlu untuk 
memiliki kemampuan dalam memantau dan 
mengelola pekerjaan virtual secara efektif.



Sensitivitas terhadap Anggota

Karena bersifat virtual, emosi dan respons 
psikologis antara anggota dan pemimpin sulit 
ditangkap. Oleh karena itu, pemimpin virtual 
perlu memiliki sensitivitas terhadap pola pikir 
anggota. Pemimpin virtual perlu memahami 
bahwa perbedaan pola pikir dan nilai-nilai 
anggota dihasilkan dari perbedaan latar 
belakang sosial dan ekonomi yang beragam.



Pola Pikir Global dan Multikultural

Pemimpin virtual beroperasi dari kejauhan, 
sehingga mereka akan bekerja bersama anggota 
dari luar batas kota, provinsi, bahkan negara, 
yang tentunya juga memiliki beragam budaya. 
Oleh karena itu, penting bagi pemimpin virtual 
untuk memiliki pola pikir dan sikap dalam 
membimbing anggota dengan benar.



Siapkah kamu menjadi 
pemimpin di era digital 

mendatang?



● Kepemimpinan di Era Digital (e-leadership) 
(Ningky Sasanti Munir)

● https://swa.co.id/swa/my-article/kepemimpinan-
di-era-digital-e-leadership

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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