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Apa itu Wellness?



Integrasi antara
tubuh, pikiran, 

dan roh yang 
bersifat

multidimensi dan 
menyeluruh.

Wellness
Tubuh Pikiran

Roh

Seimbang



8 Dimensi
Wellness



Kemampuan untuk menjaga 
kualitas hidup sehat tanpa 

rasa lelah dan/atau perasaan 
stres yang tidak wajar.

Jasmani



Kemampuan untuk 
terhubung dan berkoneksi 

dengan orang lain dalam 
kehidupan dan dunia kita.

Sosial



Kemampuan untuk 
membuka pikiran kita

terhadap ide dan 
pengalaman baru.

Intelektual



Kemampuan untuk 
memahami diri dan 

mengatasi tantangan yang 
dibawa oleh hidup.

Emosional



Kemampuan untuk 
memperoleh 

pemenuhan pribadi dari 
pekerjaan atau bidang 

karier pilihan kita.

Pekerjaan



Kemampuan untuk menyadari 
tanggung jawab kita sendiri 

terhadap kualitas lingkungan 
di sekitar kita.

Lingkungan



Kemampuan untuk 
mengidentifikasi relasi diri 

dengan uang dan 
kemampuan dalam 

mengelola sumber daya.

Finansial



Kemampuan untuk 
membangun kedamaian 

dan harmoni dalam 
kehidupan kita.

Spiritual



Apakah ini model yang 
tepat untuk orang 
Kristen?

Apa/Siapa yang menjadi
pusat dalam wellness kita?

Diri kita?
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Identitas kita sebagai
ciptaan baru dalam
Kristus meredefinisi
semua dimensi
wellness kita.
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Digital?



Apa itu Digital Wellness?



Pengejaran akan

relasi yang sehat dan 

intensional dengan

teknologi di tempat

kerja dan dalam

kehidupan pribadi.

Digital Wellness



Kecerdasan digital (digital quotient) adalah

himpunan kemampuan sosial, emosional, dan 

kognitif yang memungkinkan individu

menghadapi tantangan dan beradaptasi dengan

tuntutan kehidupan digital.



DQ = DI + DL + DR = DM
DI : Digital Intelligence

DL : Digital Literacy

DR : Digital Responsibility

DM : Digital Maturity



8 Keterampilan
Kewarganegaraan
Digital



Identitas 
Kewarganegaraan Digital

Kemampuan membangun dan 
mengelola identitas online dan 

offline yang sehat dan 
berintegritas.



Manajemen Waktu di 
Depan Layar

Kemampuan mengelola 
pemakaian waktu di depan 

layar, multitasking, dan 
penggunaan game online dan 

media sosial.



Manajemen 
Perundungan Siber

Kemampuan mengenali situasi 
perundungan siber dan 

menanganinya dengan bijak.



Manajemen 
Keamanan Siber

Kemampuan melindungi data 
pribadi dengan membuat password
yang kuat serta mengelola berbagai 

serangan siber.



Empati Digital

Kemampuan berempati kepada 
kebutuhan dan perasaan diri 

sendiri dan orang lain saat 
sedang online.



Manajemen Jejak 
Digital

Kemampuan memahami sifat 
jejak digital dan akibatnya 

dalam kehidupan nyata serta 
bagaimana menanganinya 

dengan bertanggung jawab.



Keterampilan 
Berpikir Kritis

Kemampuan membedakan info 
yang benar dan salah, konten 
yang baik dan yang merusak, 

serta kontak online yang dapat 
dipercaya dan yang perlu 

dipertanyakan.



Manajemen Privasi

Kemampuan menangani 
informasi pribadi yang 

dibagikan secara online dengan 
bijak guna melindungi privasi 

pribadi dan sesama.
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Apakah ini model yang 
tepat untuk orang 
Kristen?

Apa/Siapa yang menjadi
pusat dalam wellness kita?

Kristus!
Diri kita?



Bagaimana dengan
Christian Digital 
Quotient?

IT 4 God!
(lih. Kol. 1:16-17)



Christian Digital Quotient
menolong kita menjadi
warganegara surga di 
dunia digital/internet 
yang cerdas, yang 
mencerminkan
karakter Kristus, untuk
memuliakan Tuhan.
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CDQ = CDI + CDL + CDR = CDM
CDI : Christian Digital Intelligence

CDL : Christian Digital Literacy

CDR : Christian Digital Responsibility

CDM : Christian Digital Maturity



CDQ penting agar orang percaya
dapat menjadi pengguna teknologi

yang cerdas, bijak, dan bertanggung jawab
– dalam Kristus.



Terima Kasih

(Christian Digital Quotient)

Wellness
& CDQ


