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Apa itu kepemimpinan 
partisipatif?

Kepemimpinan partisipatif adalah perilaku 
nonotoritatif yang memberikan 

kesempatan kepada anggota kelompok 
untuk mengambil bagian dalam proses 

pengambilan keputusan. 

Maksudnya dalam berorganisasi terdapat 
satu orang yang dalam kenyataannya 

berkedudukan sama dengan yang lain, 
namun bertindak sebagai coach yang 

menjembatani para anggota untuk leluasa 
menyampaikan ide dan gagasan mereka.



Enam Dimensi Kepemimpinan 
Partisipatif

Partisipasi dalam pengambilan keputusan kerja
Anggota dapat menentukan keputusan, tergantung 

pada sistem yang lebih luas.
Partisipasi konsultatif
Anggota kelompok dapat memberikan pendapat 
mereka tentang alternatif ide-ide mereka dalam 
penerapannya.

Partisipasi jarak pendek
Partisipasi sering kali memiliki dampak yang lebih 

tinggi pada hasil aktual.



Partisipasi informal
Tidak ada saluran operasional untuk partisipasi 
anggota dalam pengambilan keputusan, tetapi 
mungkin ada situasi khusus yang memungkinkan 
jenis partisipasi ini terjadi.

Partisipasi sesuai posisi anggota
Anggota akan dapat berpartisipasi dalam beberapa 

pengambilan keputusan, tetapi aktivitas tersebut 
tergantung pada peran karyawan

Partisipasi perwakilan
Perwakilan memiliki kekuatan konsultatif dan 
pengaruh tertentu dalam pengambilan keputusan, 
mewakili keinginan karyawan.



• Konsensus
pemimpin tidak memiliki kekuasaan tambahan atas 
anggota kelompok lainnya dan bekerja secara eksklusif 
sebagai fasilitator. Untuk mencapai keputusan, semua 
anggota organisasi harus setuju. Artinya, tujuan atau 
keputusan dapat diubah hingga semua pihak setuju.
• Kolektif
semua tanggung jawab berada pada kelompok yang 
sama. Pemimpin akan membantu memfasilitasi, tetapi 
semua anggota kelompok bertanggung jawab atas 
proses dan hasilnya. Mayoritas kelompok harus setuju 
untuk melanjutkan pengambilan keputusan.
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• Demokratis
pemimpin memiliki kekuatan lebih daripada kelompok 
secara keseluruhan. Ide dan saran disediakan oleh 
kelompok, dan pemungutan suara dapat terjadi pada 
hasilnya, tetapi pemimpin memiliki keputusan akhir 
tentang tindakan apa yang harus diambil
• Otokratis
pemimpin memegang kekuasaan lebih. Ada sedikit 
prioritas yang diberikan pada ide-ide kelompok dan 
lebih banyak pada pemimpin



Pro
• Pemimpin mendapatkan hasil pemikiran bersama yang lebih 

kreatif dan inovatif
• Pemimpin memperoleh loyalitas dari anggota kelompok 

karena melibatkan mereka dalam pengambilan keputusan
• Pemimpin mengarahkan anggota kelompok bekerja menuju 

tujuan yang sama
Kontra
• Kinerja kelompok menjadi lebih lambat
• Tidak efisien digunakan dalam keadaan mendesak



Ridwan Kamil
Sebagai Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil 

mengambil banyak masukan dari berbagai 
pihak dalam kebijakan yang harus segera 
diambil. Dalam realisasinya Ridwan Kamil 

berorientasi pada kegiatan timbal balik dan 
hasil keputusan yang telah disepakati.

Contoh Tokoh dengan Gaya 
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Bill Gates
Sebagai pendiri Microsoft, Bill Gates sering 
mendengar usulan dari karyawannya untuk 
mengembangkan perusahaan. Hal ini 
membuat Microsoft mampu beradaptasi 
dengan segala perubahan dan tetap mencapai 
tujuan untuk kesuksesan perusahaan.



Setelah menyimak penjelasan 
sebelumnya..

Apakah anda tertarik 
menerapkan jenis 

kepemimpinan ini?



● Kepemimpinan Partisipatif, Dorong Anggota 
Tim untuk Pengambilan Keputusan (Nurul 
Aulia)

● https://pemimpin.id/kepemimpinan-partisipat
if-dorong-anggota-tim-untuk-pengambilan-k
eputusan/

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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