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Apa itu
kepemimpinan
terdistribusi?

Kepemimpinan terdistribusi adalah konsep baru 
dari struktur kepemimpinan yang dapat diterapkan 
pada organisasi manapun.

Tujuannya untuk menumbuhkan lebih banyak 
pemimpin yang menggunakan keahlian mereka 
untuk berkontribusi pada tujuan organisasi.

Gaya kepemimpinan ini bergantung pada 
pendekatan tim, anggota tim manapun dapat 
menjadi pemimpin jika memiliki keahlian untuk 
berkontribusi pada suatu proyek.



1. Otonomi
Para pemimpin diberi kebebasan untuk membuat 
keputusan dan bereksperimen dengan proses 
baru tanpa memerlukan persetujuan langsung dari 
atasan.

2. Akuntabilitas
Akuntabilitas menjadi milik bersama di antara para 
pemimpin saat mereka berusaha mencapai tujuan 
bersama untuk menjadikan organisasi mereka 
sebaik mungkin

Konsep kunci dari
kepemimpinan terdistribusi



3. Kapasitas
pemimpin yang terdistribusi membutuhkan akses 
ke dana dan materi. Mereka harus didukung 
dengan sarana untuk menciptakan dan mendorong 
momentum dalam pekerjaan yang mereka lakukan. 
Memberi pemimpin kapasitas untuk memimpin 
berarti berinvestasi dalam pelatihan mereka dan 
menyiapkan mereka dengan alat yang mereka 
butuhkan untuk menjadi sukses.

4. Pembinaan
Bagian dari peran seorang pemimpin adalah 
mengidentifikasi dan membimbing orang lain yang 
menunjukan keinginan untuk memimpin adalah 
salah satu cara untuk mendistribusikan 
kepemimpinan dalam sebuah organisasi.



5. Refleksi dan umpan balik
Untuk mempertahankan otonomi dan akuntabilitas dalam 
kepemimpinan terdistribusi, para pemimpin harus mampu 
mengkritik proses mereka sendiri

6. Tanggung jawab bersama
Berfokus pada berbagai tanggung jawab daripada 

mendelegasikan. Alih-alih menyerahkan pekerjaan pada 
yang di bawah mereka, mereka bekerja sama untuk 

mencapai suatu tujuan



Mengapa Kepemimpinan 
Terdistribusi Penting?

Setiap anggota tim diberi  
suara

Karena kepemimpinan 
dibagi, mereka yang 
memiliki sesuatu untuk 
dikatakan yang 
berkontribusi pada 
komunitas secara 
keseluruhan akan disambut.

Inovasi di dorong

Mereka yang paling 
dekat dengan masalah 
dalam suatu organisasi 
menemukan cara untuk 
menyelesaikannya.



Menumbuhkan 
lebih banyak 

pemimpin
Pemimpin yang ada didorong 
untuk membimbing dan 
menumbuhkan pemimpin 
baru untuk melanggengkan 
struktur organisasi bersama.

Kerja tim dan 
akuntabilitas 
timbal balik

Kepemimpinan terdistribusi 
memberi karyawan 
kesempatan untuk bekerja 
sama dalam mencapai 
tujuan organisasi.
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