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Pemimpin Toxic

Pemimpin toxic diartikan sebagai orang 
yang memiliki perilaku destruktif dan 
kepribadian buruk yang menimbulkan 
gangguan. 

Pemimpin toxic tidak hanya membuat 
karyawannya mudah stres, ia secara 
langsung juga menciptakan budaya negatif 
dan lingkungan yang tidak sehat. 

From Glints



CIRI-CIRI 
PEMIMPIN TOXIC

1. Otoriter
2. Manipulatif
3. Diskriminasi
4. Intimidasi



1. Otoriter
Kepemimpinan 
otoriter (authoritarian 
leadership) adalah 
gaya kepemimpinan di 
mana pemimpin menegakkan 
ketaatan ketat dan menuntut 
kepatuhan tanpa 
pertanyaan. Pemimpin 
memandang kesuksesan berasal 
dari diri mereka sendiri. 
Gaya kepemimpinan ini 
seringkali dianggap negatif karena 
mengorbankan kebebasan pribadi.



2. Manipulatif
Dalam Kamus Besar Bahasa 
Indonesia, manipulatif yakni bersifat 
manipulasi. Sifat manipulasi adalah cara yang dilakukan 
seseorang (manipulator) untuk memengaruhi emosi, 
mental, sikap dan perilaku orang lain, sehingga ia bisa 
mengendalikan tersebut dan mendapatkan apa yang ia 
inginkan.

“Say good word ,
Have good thoughts,
And do good deeds”
-Chen yen



3. Diskriminasi
Diskriminasi adalah sikap membedakan secara 
sengaja terhadap golongan-golongan yang berhubungan 
dengan kepentingan tertentu. Pembedaan tersebut 
biasanya didasarkan pada agama, etnis, suku, dan ras.

“Tidak penting agama atau 
pun sukumu kalau kamu 
bisa melakukan sesuatu 
yang baik untuk semua 
orang, orang tidak akan 
pernah tanya apa agama 

atau sukumu”
-Gusder



4. Intimidasi
Dalam Kamus Besar Bahasa 
Indonesia, Intimidasi yakni tindakan menakut-nakuti 
(terutama untuk memaksa orang atau pihak lain 
berbuat sesuatu); gertakan; ancaman.
Sifat seperti ini biasanya menekan para pekerja untuk 
bekerja dibatas dari pekerja tersebut dan membuat 
space atau jarak yang bisa membuat pekerja sangat 
takut terhadap pemimpinnya tersebut.



Contoh Kasus 
Kasus pemimpin yang toxic mungkin pernah terjadi di 
Indonesia. Sebagai contoh korban yaitu salah satu penyuara 
aspirasi dari masyarakat “Wiji Tukul” yang mendapat 
perlakuan tidak baik dari para oknum berkuasa. 



Dari ciri-ciri pemimpin toxic tadi kita 
bisa belajar untuk menghindari 
perilaku-perilaku menyimpang 
tersebut. Jadilah pemimpin yang 
memberikan kesejahteraan bagi 
setiap anggotanya.
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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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