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Autocratic Leadership 

Kepemimpinan otokratis atau dikenal dengan 
kepemimpinan otoriter, merupakan gaya kepemimpinan 
yang ditandai dengan kontrol individu atas semua 
keputusan dan sedikit masukan dari anggota kelompok. 
Pemimpin otokratis biasanya membuat pilihan 
berdasarkan ide dan penilaian mereka serta jarang 
menerima saran dari pengikut. Kepemimpinan otokratis 
melibatkan kontrol otoriter dan absolut atas suatu 
kelompok.

Apa sih kepemimpinan otokratis?
Kepemimpinan Otokratis



1. Memungkinkan sedikit atau tidak ada masukan dari 
anggota grup

2. Membutuhkan pemimpin untuk membuat hampir semua 
keputusan

3. Memberikan para pemimpin kemampuan untuk 
mendikte metode dan proses kerja

4. Membuat kelompok merasa tidak dipercaya dengan 
keputusan atau tugas penting

5. Cenderung menciptakan lingkungan yang sangat 
terstruktur dan sangat kaku

6. Menghambat kreativitas dan pemikiran out-of-the-box
7. Menetapkan aturan dan cenderung digariskan serta 

dikomunikasikan dengan jelas

Apa aja sih karakteristik 
utama dari kepemimpinan 

otokratis?



Tentu dalam kepemimpinan otokratis ini mempunyai kelebihan 
dan kekurangan

Kelebihan

1. Memungkinkan pengambilan 
keputusan yang cepat terutama dalam 
situasi penuh stress.

2. Menawarkan rantai komando atau 
pengawasan yang jelas.

3. Bekerja dengan baik di mana 
diperlukan kepemimpinan yang kuat 
dan terarah.

Kekurangan

1. Mencegah masukan kelompok.
2. Menyakiti moral dan menyebabkan 

kebencian.
3. Mengabaikan atau merusak solusi kreatif 

dan keahlian dari bawahan.



1. Dengarkan anggota tim
2. Tetapkan aturan yang jelas
3. Menyediakan alat atau sarana dan prasarana 

yang diperlukan
4. Menjadi pemimpin yang andal
5. Kenal sukses

Bagaimana cara 
menjadi sukses dalam 

kepemimpinan 
otokratis? 



“Under capitalism, we can’t have 
democracy by definition. Capitalism is 

a system in which the central 
institutions of society are in principle 

under autocratic control”
-Noam Chomsky
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Sekian penjelasan saya mengenai autocratic leadership. 
Sekarang giliran kalian untuk turut serta membantu 

mengedukasi calon pemimpin muda lainnya agar peduli 
akan kepemimpinan dengan menjadi



Autocratic Leadership (Kendra Cherry)
Autocratic Leadership: Characteristics, Pros, 
Cons (verywellmind.com)

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.

Sumber:

https://www.verywellmind.com/kendra-cherry-2794702
https://www.verywellmind.com/what-is-autocratic-leadership-2795314#characteristics
https://www.verywellmind.com/what-is-autocratic-leadership-2795314#characteristics

