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Pendahuluan  

Dalam beberapa tahun terakhir, fenomena bullying mulai mendapat perhatian peneliti, 
pendidik, organisasi perlindungan, dan tokoh masyarakat. Pelopornya adalah 
Professor Dan Olweus dari University of Bergen yang sejak tahun 1970-an di 
Skandinavia mulai memikirkan secara serius tentang fenomena bullying di sekolah.

Dalam Bahasa Indonesia, secara harfiah kata bully berarti penggertak, orang yang 
mengganggu orang lemah. Istilah bullying dalam Bahasa Indonesia, menurut saya, 
bisa menggunakan “Menyakat” (berasal dari kata sakat) dan pelakunya (bully) disebut 
penyakat. )

Contoh perilaku bullying antara lain mengejek, menyebarkan rumor, menghasut, 
mengucilkan, menakut-nakuti (intimidasi), mengancam, menindas, memalak, atau 
menyerang secara fisik (mendorong, menampar, atau memukul).

Sebagian orang mungkin berpendapat bahwa perilaku bullying tersebut merupakan 
hal sepele atau bahkan “normal” dalam tahap kehidupan manusia atau dalam 
kehidupan sehari-hari.

Faktanya, perilaku bullying merupakan “learned behaviors”  karena manusia tidak 
terlahir sebagai penggertak dan pengganggu yang lemah. Bullying merupakan 
perilaku tidak “normal”, tidak sehat dan secara sosial tidak bisa diterima. Hal yang 
sepele pun kalau dilakukan secara berulang kali pada akhirnya dapat menimbulkan 
dampak serius dan fatal. 

Dengan membiarkan atau menerima perilaku bullying, kita memberikan “bullies 
power” kepada pelaku bullying, menciptakan interaksi sosial tidak sehat dan 
meningkatkan budaya kekerasan. Interaksi sosial yang tidak sehat dapat 
menghambat pengembangan potensi diri secara optimal sehingga memandulkan 
budaya unggul.

) sakat [KAMUS BESAR BAHASA INDONESIA]

1 sa·kat n benalu; pasilan;
-- batu benalu pakis, Cyclophorus adnascens; -- bunga benalu, Agrostophyllum glumaceum; -- hitam 
benalu paku wangi; -- sarang langsuir benalu, Cyclophorus; -- tanduk rusa benalu, Platycerium

2 sa·kat v, me·nya·kat·kan v 1 mengganggu; mengusik; merintangi: ia suka - orang lain; 2 menaruh 
(perahu dsb) di tanah; mendamparkan; menambatkan: pd musim barat banyak nelayan yg - perahunya 
begitu saja di pantai;
ter·sa·kat v terdampar (tt perahu): perahu itu - di pulau karang;
pe·nya·kat n pengganggu; pengusik; perintang

3 sa·kat lihat suku

Sumber : http://alkitab.sabda.org/
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Definisi Bullying

Professor Dan Olweus pada tahun 1993 telah mendefinisikan bullying yang 
mengandung tiga unsur mendasar perilaku bullying, yaitu:

1. Bersifat menyerang (agresif) dan negatif.
2. Dilakukan secara berulang kali.
3. Adanya ketidakseimbangan kekuatan antara pihak yang terlibat.

Olweus kemudian meng-identifikasikan dua subtipe bullying, yaitu perilaku secara 
langsung (Direct bullying),  misalnya penyerangan secara fisik dan perilaku secara 
tidak langsung (Indirect bullying), misalnya pengucilan secara sosial. Underwood, 
Galen, dan Paquette di tahun 2001, mengusulkan istilah “Social Aggression“ untuk 
perilaku menyakiti secara tidak langsung.

Riset menunjukkan bahwa bentuk bullying tidak langsung, seperti pengucilan atau 
penolakan secara sosial, lebih sering digunakan oleh perempuan daripada laki-laki 
(Banks 1997; Olweus 1997, 1999). Sementara anak laki-laki menggunakan atau 
menjadi korban tipe bullying secara langsung, misalnya penyerangan secara fisik 
(Nansel et al. 2001; Olweus 1997).

Berdasarkan definisi di atas, dapat kita simpulkan bahwa bullying adalah perilaku 
agresif dan negatip seseorang atau sekelompok orang secara berulang kali yang 
menyalahgunakan ketidakseimbangan kekuatan dengan tujuan untuk menyakiti 
targetnya (korban) secara mental atau secara fisik.

Kalau hanya kadang-kadang biasanya tidak dianggap sebagai bullying, kecuali jika 
sangat serius. Misalnya kekerasan fisik atau ancaman kekerasan fisik yang membuat 
korban merasa tidak aman secara permanen.

Ketidakseimbangan kekuatan antara pelaku bulying dan target (korban)  bisa bersifat 
nyata maupun bersifat perasaan. Contoh yang bersifat real misalnya berupa ukuran 
badan, kekuatan fisik, gender (jenis kelamin), dan status sosial. Contoh yang bersifat 
perasaan, misalnya perasaan lebih superior dan  kepandaian bicara atau pandai 
bersilat lidah.

Unsur ketidakseimbangan kekuatan inilah yang membedakan bullying dengan bentuk 
konflik yang lain. Dalam konflik antar dua orang yang kekuatannya sama, masing-
masing memiliki kemampuan untuk menawarkan solusi dan berkompromi untuk 
menyelesaikan masalah.

Dalam kasus bullying, ketidakseimbangan kekuatan antara pelaku bullying dan 
korbannya menghalangi keduanya untuk menyelesaikan konflik mereka sendiri, 
sehingga perlu kehadiran pihak ketiga. Sebagai contoh, anak kecil yang mendapat 
perlakuan bullying dari teman sebayanya, perlu bantuan orang dewasa.
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Jenis dan Perilaku Bullying
Bullying dapat terjadi dilingkungan mana saja dimana terjadi interaksi sosial antar 
manusia, antara lain:

Sekolah (School bullying)
Tempat Kerja (Workplace bullying)
Melalui medium internet dan teknologi digital (Cyberbullying)

Lingkungan Politik (Political bullying)
Lingkungan Militer (Military bullying), 
dan dalam Perpeloncoan. 

Bullying, menurut saya, juga bisa terjadi dalam lingkup sosial-ekonomi dan dalam 
interaksi manusia dengan lingkungan alam.

Perilaku bullying antara lain:
kekerasan fisik (mendorong, menendang, memukul, menampar). 
Secara verbal (Misalnya panggilan yang bersifat mengejek atau celaan). 
Secara mental (mengancam, intimidasi, pemerasan, pemalakan). 
Secara sosial, misalnya menghasut dan mengucilkan.

Karakter Pelaku Bullying
Berdasarkan penelitian, remaja pelaku bullying mempunyai kepribadian otoriter, ingin 
dipatuhi secara mutlak dan kebutuhan kuat untuk mengontrol dan mengusai orang 
lain. Karakter bullying seringkali dikaitkan dengan preman, gang jalanan atau gang 
motor.

Ciri-ciri seorang bully, antara lain: Mencoba untuk menguasai orang lain. Hanya peduli 
dengan keinginannya sendiri. Sulit melihat sesuatu dari sudut pandang orang lain dan 
kurang ber-empaty terhadap perasaan orang lain. Pola perilakunya impulsif, agresif, 
intimidatif dan suka memukul. 

Motivasi seseorang untuk melakukan bullying bisa berdasarkan kebencian,  perasaan 
iri dan dendam. Bisa juga karena untuk menyembunyikan rasa malu dan kegelisahan, 
atau untuk mendorong rasa percaya diri dengan mennganggap orang lain tidak ada 
artinya. 

Akibat Negatif Bullying
Pengalaman bullying, bagi sebagian orang selama berbulan-bulan hingga sekian tahun 
bisa jadi tidak disadarinya. Sementara bagi orang lain, sekali aksi negatif dapat 
menjadi pengalaman bullying.

Dalam jangka panjang, korban bullying dapat menderita karena masalah emosional 
dan perilaku. Bullying dapat menimbulkan perasaan tidak aman, terisolasi, perasaan 
harga diri yang rendah, depresi atau menderita stress yang dapat berakhir dengan 
bunuh diri.
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Bullying di Sekolahan  

Karakteristik Target Bullying

Berdasarkan penelitian Bernstein dan Watson (1997) disimpulkan bahwa karakteristik
eksternal korban sasaran tindakan bullying adalah cenderung lebih kecil atau lebih 
lemah daripada teman sebayanya.

Sementara berdasarkan penelitian di indonesia disimpulkan bahwa “jika subjek 
menghargai dirinya dengan baik maka ia dapat menghindari dirinya dari dampak 
tindakan bullying.” (“Hubungan Tindakan Bullying Di Sekolah dengan Self esteem 
siswa” – Mega Ayu Septrina, dan rekan-rekan/ Jurusan Psikologi Fakultas Psikologi, 
Universitas Gunadarma).

Faktor-faktor berikut, juga berpotensi menjadi sasaran tindakan bullying:

- Siswa baru disekolah.
- Latar belakang sosial-ekonomi.
- Latar belakang budaya atau agama.
- Warna Kulit atau warna rambut.
- Faktor Intelektual.

Daftar Isi 

Gejala Siswa yang Menjadi
Korban   Bullying

Mengalami luka (berdarah, memar, 
goresan).
Sakit kepala/sakit perut.
Barang miliknya mengalami 
kerusakan.
Tidak mau pergi ke sekolah,merubah 
rute pergi ke sekolah.
Prestasi akademiknya menurun.
Menarik diri dari pergaulan atau 
merasa malu.
Tidak mau berpartisipasi lagi dalam 
kegiatan yang biasanya disukainya.
Gelisah, muram, dan menjadi agresif 
dengan melakukan bullying kepada 
saudara kandung.
Mengancam atau mencoba 
melakukan bunuh diri

Dengan kata lain, ukuran badan lebih besar, 
terutama diantara anak laki-laki cenderung 
mendominasi teman sebaya berbadan lebih 
kecil. Selain itu, juga bisa dikaitkan dengan 
kecenderungan siswa atau mahasiswa senior 
terhadap siswa/mahasiswa junior.

Berdasarkan pengamatan di Belanda (Junger-
Tas dan Van Kesteren – 1999), menemukan 
bahwa mereka yang tidak mempunyai teman, 
lebih dari setengahnya (51%) menjadi 
sasaran tindakan bullying. Sementara mereka 
yang mempunyai teman lebih dari lima orang, 
hanya 11% saja.

Jadi mempunyai banyak teman, terutama 
dapat menolong, akan mengurangi 
kemungkinan menjadi sasaran tindakan 
bullying.
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Strategi Pencegahan

Berdasarkan faktor-faktor tersebut di atas, dapat kita siapkan cara untuk mengurangi 
kemungkinan atau pencegahan agar tidak menjadi sasaran tindakan bullying.

Pertama, bantulah anak kecil dan remaja menumbuhkan Self-esteem (harga diri) 
yang baik. Anak ber-Self esteem baik akan bersikap dan berpikir positif, menghargai 
dirinya sendiri, menghargai orang lain, percaya diri, optimis, dan berani mengatakan 
haknya.

Kedua, mempunyai banyak teman. Bergabung dengan group berkegiatan positif atau 
berteman dengan siswa yang sendirian.

Ketiga, kembangkan ketrampilan sosial untuk menghadapi bullying, baik sebagai 
sasaran atau sebagai bystander (saksi), dan bagaimana mencari bantuan jika 
mendapat perlakuan bullying.

Strategi Menghadapi Bully

Pelajar perlu memahami, bahwa pelaku bullying (bully) biasanya ingin melihat 
targetnya menjadi emosi. jadi Sangat penting untuk bersikap tetap tenang dan jangan 
membuat bully senang karena bisa membuat korbannya marah.

Di bawah ini daftar contoh bagaimana menghadapi bully:

Periksalah bagaimana cara bersikap. Jalan menunduk dan gelisah menunjukkan tidak 
percaya diri. Berjalanlah secara tegak dan percaya diri. Pelaku bullying memilih orang 
yang mereka pikir tidak percaya diri dan takut terhadap mereka.

Bergabunglah dengan group atau bertemanlah dengan siswa yang sendirian. Jangan 
membawa barang mahal atau banyak uang ke sekolah. Pelaku bullying memilih anak 
yang membawa sesuatu yang bisa mereka ambil.

Hindari pelaku bullying. Jika tahu siapa yang tidak menyukai kamu, jauhi mereka, 
Pergilah ke sekolah lebih dulu atau ambil jalan lain ke sekolah dan jangan sendirian.

Jangan melawan atau marah sehingga membuat situasi menjadi semakin lebih buruk. 
Cobalah menarik diri dari situasi secara tenang. Pelaku bullying senang reaksi, jadi 
jangan memberikan reaksi, tetaplah tenang.

Jangan memberi pelaku bullying kekuasaan untuk mengatur kamu. Bullying dapat 
membuat korbannya merasa sebagai kesalahan korban sendiri, padahal samasekali 
tidak demikian.
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Jika pelaku tidak mau pergi/mengikuti, abaikan saja dan pergilah menyingkir.

Jangan berdiam diri jika menyaksikan orang lain mendapat perlakuan bullying.

Dokumentasikanlah apa yang terjadi secara spesifik (kapan waktunya, kejadian, dan 
bukti fisik) dalam buku harian.

• Apa yang terjadi terhadap kamu dan apa yang kamu lakukan. 
• Siapa yang melakukan bullying terhadap kamu, siapa saja yang menyaksikan 

dan apa yang dilakukannya. 
• Dimana terjadi dan seberapa sering terjadi. 

Carilah bantuan. Jangan takut untuk mengatakan kepada orang dewasa. Bicarakan 
dengan kepala sekolah untuk mencari tahu apa yang dapat dilakukan sekolah 
mengenai situasi bullying.

Peran Bystander Dalam Kejadian Bullying

Dalam kejadian bullying biasanya ada tiga pihak, yaitu pelaku (bully), korban dan 
orang yang berada di lokasi atau didekat korban (bystander).

Pada umumnya bystander merasa tidak nyaman meyaksikan bullying dan jarang 
melakukan intervensi karena tidak tahu harus berbuat apa, khawatir akan menjadi 
sasaran, atau khawatir akan membuat keadaan menjadi semakin buruk bagi korban.

Padahal menurut penelitian (Hawkins, Pepler, and Craig, 2001), bullying akan berhenti 
jika ada teman sebaya yang berperan membantu menghentikannya.

Jika kita sebagai bystander tidak melakukan apa-apa apalagi memberi semangat 
kepada pelaku, maka perilaku bullying akan semakin menjadi-jadi. 

Masalahnya adalah bagaimana menjadi bystander yang aktif secara positif dan aman? 
Berikut ini beberapa tips bagi bystander untuk menghentikan perilaku bullying:

1. Ketahuilah bahwa bullying itu tidak hanya berupa penyerangan secara fisik tapi 
juga secara lisan, misalnya mengejek.

2. Bilang sama pelaku untuk berhenti dan jangan mau ikut-ikutan. Kamu bisa 
mengatakan bahwa melakukan bullying atau ngerjain orang lain itu merupakan 
perbuatan salah dan tidak keren.

3. Bantulah korban menjauhi pelaku, misalnya dengan memanggilnya agar 
mendekati kamu karena ada keperluan dengannya. Kalau kamu hanya 
menonton saja, secara tidak langsung kamu memberikan dukungan terhadap 
bully.

Daftar Isi 

http://bigloveadagio.wordpress.com/


Indonesian Anti Bullying

9

4. Kalau kamu khawatir turut campur akan membuat keadaan menjadi semakin 
buruk bagi korban, pergilah cari bantuan teman sebaya atau orang lain yang 
lebih dewasa untuk menolong korban.

5. Bertemanlah dengan korban, temani pergi dengannya jika korban merasa 
ketakutan.

6. Jangan melawan pelaku dengan cara berkelahi, tidak aman. Lebih baik carilah 
bantuan orang lain.

7. Kenalilah lokasi rawan dimana bullying dapat terjadi atau pelakunya nongkrong. 
Beritahukan kepada petugas yang berwenang di wilayah tersebut agar lebih 
sering mengawasinya.

Bullying di Sekolah dan Undang-Undang Perlindungan Anak

Meskipun tidak ada peraturan mewajibkan sekolah harus memiliki kebijakan program 
anti bullying, tapi dalam undang-undang perlindungan anak No.23 Tahun 2002 pasal 
54 dinyatakan:

"Anak di dalam dan di lingkungan sekolah wajib dilindungi dari tindakan 
kekerasan yang dilakukan oleh guru, pengelola sekolah atau teman-
temannya di dalam sekolah yang bersangkutan, atau lembaga 
pendidikan lainnya."

Dengan kata lain, siswa mempunyai hak untuk mendapat pendidikan dalam 
lingkungan yang aman dan bebas dari rasa takut.

Pengelola Sekolah dan pihak lain yang bertanggung jawab dalam penyelengaraan 
pendidikan mempunyai tugas untuk melindungi siswa dari intimidasi, penyerangan, 
kekerasan atau gangguan.

Yang dimaksud dengan anak dalam undang-undang perlindungan anak No.23 Tahun 
2002 adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak 
yang masih dalam kandungan (Pasal 1 ayat 1).

Di beberapa negara lain, antara lain Australia, Inggris, Kanada dan Amerika Serikat, 
masalah bullying telah mendapat perhatian pemerintah masing-masing dengan 
membuat undang-undang atau peraturan. Selain itu, disetiap sekolah dan perguruan 
tingginya diadakan kebijakan program anti-bullying.

Program tersebut melibatkan pihak sekolah, konselor, orang tua dan siswa dengan 
memberikan penyuluhan tentang apa itu perilaku bullying dan akibatnya. Bagaimana 
strategi pencegahan dan cara menghadapi kejadian bullying.
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Bilamanakah Kasus Bullying Perlu Dilaporkan?

Sebisa mungkin masalah bullying dicegah dan ditangani secara intern dilingkungan 
sekolah. Hal ini dilakukan dengan membuat program anti bullying dengan melibatkan 
guru, siswa, orang tua siswa dan komunitas di lingkungan sekolah.

Dalam menangani masalah bullying, sangat penting untuk diselesaikan secepat 
mungkin sebelum menimbulkan dampak serius terhadap perkembangan pribadi dan 
pendidikan siswa.

Meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan pihak berwajib terpaksa dilibatkan 
sebagai upaya terakhir atau karena berdasarkan pertimbangan berbagai faktor 
berikut:

Kasusnya berpotensi dapat menimbulkan konsekuensi jangka panjang serius terhadap 
korban.

Cara lain gagal atau tidak tepat karena masalahnya serius sehingga dengan 
melaporkan kepada polisi diharapkan kasus bullying tidak akan terjadi lagi dan akan 
membantu korban.

Ada juga kemungkinan dimana kasus bullying terjadi tidak hanya didalam  tapi juga di 
luar lingkungan sekolah. Dalam hal demikian, guru dan orang tua siswa perlu 
bekerjasama dengan polisi.

Manfaat Tindakan Malalui Jalur Hukum

Keluarga korban kadang-kadang merasa bahwa keprihatinan mereka tidak ditanggapi 
oleh pihak sekolah secara serius. Sehingga keluarga korban melibatkan lembaga 
bantuan hukum atau pengacara untuk merubah keadaan tersebut.

Lembaga bantuan hukum dapat memberikan dukungan terhadap individu yang tidak 
memiliki kekuasaan dalam menghadapi wewenang pihak sekolah.

Pihak pengadilan pun dapat memutuskan bahwa sekolah tidak melakukan hal 
sebagaimana mestinya dan memberikan ganti rugi/kompensasi terhadap korban yang 
menderita.

Pasal 80 ayat 1:

"Setiap orang yang melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman 
kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak, dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda 
paling banyak Rp 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah)."
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Resiko Penyelesaian Melalui Jalur Hukum

Pengadilan biasanya memerlukan waktu tidak sebentar. Berkas perkara perlu 
dipersiapkan dan saksi yang mau bersaksi harus dicari. Keputusan pengadilan pun 
kadang-kadang baru dikeluarkan berbulan-bulan hingga bertahun-tahun kemudian.

Selain itu, jika penuntut tidak mendapatkan bantuan hukum, akan memerlukan biaya 
tidak sedikit.
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Bullying Di Tempat Kerja  

Bullying di tempat kerja berhubungan dengan perilaku dan praktek negatif secara 
berulang yang ditujukan kepada satu atau beberapa pegawai sehingga berakibat 
ketidakberdayaan dan penderitaan psikologis terhadap korban yang mempengaruhi 
perilaku kerja.

Bullying dapat terjadi ketika ada Ketidakseimbangan kekuasaan antara dua orang 
dalam situasi konflik. 

Ketidakseimbangan kekuasaan:

kekuasaan Posisi, kekuasaan kelompok.
Kekuasaan menahan sumber langka yang sangat penting bagi pihak lain.
Kekuasaan mengenali kelemahan seseorang lalu meng-ekploitasi pengetahuan ini 
untuk menghancurkannya.
Kekuasaan untuk tidak memberikan informasi atau menahan informasi.
Kekuasaan menggunakan hubungan anda dengan seseorang untuk mengancam orang 
lain.

Contoh Perilaku Negatip Bullying di Tempat Kerja

Penghinaan secara pribadi:
komentar bersifat mengejek, mencela, meyakitkan, mempermalukan atau 
merendahkan martabat. Membuat lelucon pada orang yang tidak disukai. 
Menyebarkan rumor atau gossip. penggunaan bahasa tidak pantas/kasar.

Intimidasi:
Ancaman kekerasan fisik, intimidasi secara psikologis, dan penyalahgunaan jabatan. 
Misalnya, Menduduki ruang pribadi, mendorong, menghalangi jalan, atau menyerang 
secara fisik.

Gangguan yang berkaitan dengan pekerjaan:
Menyembunyikan atau tidak memberikan informasi yang akan mempengaruhi 
pekerjaan orang lain. Memberikan tugas atau tengat waktu yang tidak masuk akal. 
Terus-terusan menyoroti kesalahan atau mengkritik upaya orang lain. Menyuruh orang 
lain mengerjakan pekerjaan dibawah levelnya tanpa alasan. Mengusulkan orang lain 
berhenti/keluar dari jabatannya tanpa alasan. Pengawasan berlebihan.

Pengucilan Sosial:
mengasingkan, menimpakan kesalahan kepada orang lain tanpa fakta, dan 
menjadikan orang lain sebagai korban. Misalnya, membuat pernyataan palsu tanpa 
bukti untuk melawan orang lain. Diperlakukan beda dari pegawai lain dalam kelompok 
kerja. Mengabaikan pendapat yang lain. Sikap bermusuhan.
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Organisasional Bullying
Organisasional/Corporate/institutional bullying terjadi ketika praktek dan prosedur 
bullying diterima sebagai bagian dari budaya kerja atau management style. Ada 
beberapa penyebab kenapa suatu organisasi menggunakan taktik bullying sebagai 
management style.

Tekanan Pihak Luar
Kadang-kadang organisasi pun menjadi korban bullying karena tekanan pihak luar, 
misalnya pemegang saham, kustomer atau birokrasi pemerintah. Sehingga tanpa 
memberlakukan tekanan kepada seluruh pegawai secara organisasional, keuntungan 
atau target kinerja tidak bisa tercapai.

Pegawai akan mengenali bahwa jajaran manajer mereka bukanlah sumber masalah, 
tapi berhubungan dengan cara organisasasi untuk kelangsungan bisnisnya.

Faktor Sejarah dan Budaya
Jika budaya organisasi terbentuk berdasarkan keyakinan dan anggapan negatif yang 
tumbuh selama bertahun-tahun, perilaku organisasional bullying dapat terjadi. Hal ini 
bisa muncul dalam wujud budaya menyalahkan, gossip dan budaya mengorbankan 
orang lain (victimizing).

Tanda-tanda organisasional bullying diantaranya;
Gagal mencapai tujuan organisasi.
Peningkatan keluhan, pengunduran diri, dan permintaan dipindahkan.
Peningkatan ketidakhadiran karena sakit.

Perbedaan Strong Management dan Bullying
Dalam melakukan suatu perubahan agar kinerja teamwork lebih efektif, Strong 
management akan meninjau semua potensi penyebab masalah (manusia, system, 
pelatihan, peralatan) melalui diskusi dengan anggota team. Dalam diskusi, anggota 
team juga diberi kesempatan untuk menyampaikan kesulitan yang dihadapi.

Tapi jika samasekali tidak ada upaya identifikasi sumber masalah melalui diskusi 
dengan anggota team, maka hal demikian bisa menjurus menjadi situasi bullying.

Perbedaan Konflik Sehat Dan Situasi Bullying
Dalam dunia kerja, normal jika sesekali ada konflik. Tapi bullying berbeda dengan 
konflik karena adanya perilaku tidak fair dan tidak etis yang dapat menyakiti individu 
dan organisasi secara keseluruhan.

Salah satu cara untuk membedakan antara konflik sehat dan situasi destruktif yang 
mengantar ke bullying adalah meng-identifikasi issue yang terlibat. Konflik dapat 
dihubungkan dengan suatu issue, idea, tugas, nilai-nilai personal atau keyakinan.

World Health Organisation (2003) mengeluarkan tabel yang menyoroti perbedaan 
kontras antara konflik sehat dan situasi bullying:
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Tabel Perbedaaan Konflik Sehat dan Situasi Bullying

Healthy Conflicts     Bullying Situations

Clear roles and tasks 
Collaborative relations
Common and shared objectives 
Explicit interpersonal relations
Healthy organisations 
Ethical behaviours  
Occasional clashes and confrontation
Open and frank strategies
Open conflict and discussion 
Straightforward communication 

Role ambiguity
Un-cooperative behaviour / boycott
Lack of foresight
Ambiguous interpersonal relations
Organisational flaws
Unethical activities
Long-lasting and systematic disputes
Equivocal strategies
Covert actions and denial of conflict
Oblique and evasive communication

Pengaruh Bullying Terhadap Indidvidu dan Organisasi
Korban bullying pada umumnya mengalami masalah kesehatan secara fisik dan 
mental.

Gejala Fisik: Selera makan hilang, sulit tidur/gangguan tidur, keluhan masalah kulit, 
pencernaan dan jantung berdebar-debar.
Gejala Psikologis: Gelisah, depresi, Kelelahan, rasa harga diri berkurang, sulit 
konsentrasi, murung, menyalahkan diri sendiri, gampang marah, hingga pemikiran 
bunuh diri.

Berdasarkan riset dan wawancara, menyaksikan atau berada didekat korban bullying 
sama stres-nya dengan korban bullying. Selain itu, mereka tidak berani bertindak 
karena khawatir akan menjadi korban bullying juga.

Adanya rasa ketidakberdayaan dan emosional negatif diantara pegawai tersebut akan 
berdampak kegagalan memberikan kontribusi kemampuan kerja terbaik, tidak 
memberikan ide ekstra atau feedback dalam menghadapi masalah-masalah 
organisasi.

Pergantian staf yang keluar akibat bullying, peningkatan ketidakhadiran karena sakit, 
penurunan produktifitas, pengusutan atas perlakuan buruk dan potensi penuntutan 
secara hukum atau proses pengadilan jelas pada akhirnya akan merugikan organisasi.
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CyberBullying  

Cyberbullying merupakan perbuatan bullying melalui medium internet dan teknologi 
digital, misalnya ponsel, SMS, MMS, email, Instant Messenger, website, situs jejaring 
sosial, blog, dan online forum.

Tujuannya adalah untuk mengganggu, mengancam, mempermalukan, menghina, 
mengucilkan secara sosial, atau merusak reputasi orang lain.

Karakteristik CyberBullying

• Materi cyberbullying (Tulisan, photo. video) dapat di-distribusikan secara 
worldwide dan seringkali tidak bisa dihilangkan. 

• Pelaku bullying biasanya bersifat anonim, menggunakan nama lain atau 
berpura-pura sebagai orang lain. 

• Kejadiannya bisa kapan saja dan dimana saja. 

Contoh Perilaku Cyberbullying

Flame War
Dapat terjadi di milis atau online forum, berupa perdebatan yang tidak esensial atau 
penyanggahan tanpa dasar yang kuat dengan menggunakan bahasa kasar dan 
menghina.

Gangguan (Harassment)
Berulang kali posting diforum atau mengirimkan pesan tidak pantas melalui email. 
Mengirim spam e-mail degan jumlah belasan hingga ratusan email per-hari.

Pencelaan
Menyebarluaskan gossip (benar atau tidak) tentang seseorang dengan tujuan untuk 
mencela dan merusak reputasi seseorang. Misalnya, Secara online menyebarluaskan 
rahasia, informasi atau photo pribadi yang membuat seseorang menjadi malu.

Impersonation
Berpura-pura menjadi orang lain dan mengirimkan pesan yang bertujuan agar orang 
lain tersebut mendapat masalah atau merusak persahabatan dan reputasinya.
Misalnya, A mencuri password B. Kemudian dengan menggunakan password curian 
tersebut, A mengirimkan e-mail seolah-olah dari B berisi pernyataan yang menyakiti 
teman B sehingga persahabatan B dengan temannya menjadi rusak.

Tipu Muslihat
Berpura-pura menjadi teman anda dan banyak bertanya sehingga tanpa sadar anda 
berbagi informasi yang sangat pribadi. Pelaku bullying kemudian meneruskan 
informasi yang sangat pribadi tersebut kepada banyak orang secara online dengan 
menambahkan komentar, bahwa anda seorang pecundang.
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Pengucilan Secara Sosial
Dengan sengaja Memboikot, mengabaikan, mengasingkan atau mengucilkan 
seseorang dari suatu online group.

Kenapa Orang Melakukan CyberBullying?
Motivasi sesorang melakukan cyberbullying diantaranya adalah:

• Marah, sakit hati, balas dendam atau karena frustasi. 
• Haus Kekuasaan dengan menonjolkan ego dan menyakiti orang lain. 
• Merasa bosan dan memiliki kepandaian melakukan hacking. 
• Untuk hiburan, mentertawakan atau mendapatkan reaksi. 
• Ketidaksengajaan, misalnya berupa reaksi/komentar impulsif dan emosional. 

Upaya Preventif
Cara terbaik menghadapi dan mengurangi resiko cyberbullying adalah dengan upaya 
pencegahan dari sejak awal. Sadarilah bahwa kehadiran online (punya alamat email, 
online profile, posting di milis atau forum, menulis di blog atau website) pada 
dasarnya seperti kita berada ditempat umum.

Dengan kata lain, kita harus pandai-pandai menjaga diri dalam citra diri dan citra 
yang berkaitan dengan kita (misalnya sebagai orang indonesia), keamanan data 
pribadi yang bersifat sensitif, dan memperhatikan azas manfaat untuk diri sendiri 
maupun orang lain.

Jagalah keamanan detail pribadi seperti nomor ponsel, alamat email, password, 
nomor pin, nama, alamat rumah, nama sekolah, tempat kerja, nama keluarga atau 
nama teman. Informasi tersebut bisa digunakan orang yang tidak bertanggung jawab 
di internet. Jangan memberitahukan password kepada teman anda, dia mungkin saja 
memberitahukannya kepada orang lain.

Hindari menuliskan nomor ponsel, 
password, alamat email di 
selembar kertas, karena kalau 
hilang, orang lain jadi mengetahui. 

Jka anda menggunakan komputer 
umum diwarnet, sekolahan, atau 
diperpustakaan, jangan lupa log 
out dan meng-clear private data 
sebelum pergi (Jika anda 
menggunakan Mozila Firefox pilih 
Tools ---> klik Clear Private Data).
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Lampiran    
 

Kasus Bullying Di Indonesia

Pada umumnya kasus bullying di indonesia yang diekspos media massa dan disurvei
LSM adalah bullying di lembaga pendidikan (Sekolah dan Perguruan Tinggi). Salah 
satu diantaranya adalah kasus yang terjadi di IPDN/STPDN.

Juga terjadi kasus bullying di sebuah SMA di Jakarta yang telah menerapkan program 
anti bullying. Hal ini menunjukkan bahwa bullying tidak bisa atau sulit di stop, tapi 
harus dicegah dan dipantau secara berkesinambungan dengan melibatkan semua 
unsur di sekolah serta orang tua siswa.

Berikut ini data dari berbagai sumber mengenai berita kasus bullying di indonesia.

Judul Artikel dan Sumber Kutipan Bagian dari Berita

Komnas Perlindungan Anak Minta Depdiknas 
Sikapi Bullying

http://www.tempointeraktif.com/hg/pendidikan/
2009/11/22/brk,20091122-209789,id.html

Berdasarkan data laporan kasus yang 
masuk ke Komnas per November 2009 
setidaknya terdapat 98 kasus kekerasan 
fisik, 108 kekerasan seksual,  dan 176 
kekerasan psikis pada anak yang terjadi 
di lingkungan sekolah

Seminar Nasional: School Bullying; Deteksi dan 
Intervensinya  | Wednesday, 24 June 2009

http://seminar.uii.ac.id/index2.php?
option=com_content&do_pdf=1&id=49

Data hasil survei yang dilakukan Ratna 
Juwita (UI) menyatakan bahwa 
Yogyakarta memiliki angka tertinggi 
mengenai kasus 'Bullying’ dibanding 
dengan kota Jakarta dan Surabaya. 
Tercatat lebih kurang 70,65 % kasus 
Bullying terjadi di SMP dan SMA di 
Yogyakarta.

Anak Indonesia Bangkit Melawan Bullying 
28/01/09 

http://www.riliskan.com/anak-indonesia-
bangkit-melawan-bullying.html

Plan Indonesia dan SEJIWA melakukan 
survei yang melibatkan 1.500 pelajar SMP 
dan SMA di 3 kota besar yaitu Jakarta, 
Yogyakarta, dan Surabaya pada tahun 
2008 lalu. Dari hasil survei membuktikan 
bahwa 67% pelajar SMP dan SMA 
menyatakan tindak bullying pernah 
terjadi di sekolah mereka.
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Judul Artikel dan Sumber Kutipan Bagian Dari Berita

Video Kekerasan di SMA 1 Gorontalo Beredar 

http://www.tempointeraktif.com/hg/nusa/200
9/11/09/brk,20091109-207248,id.html

Guru Tampar 18 Siswa SMK di Gorontalo

http://www.youtube.com/watch?v=3-
e5VwDpvrU

Kak Seto: Ada Tiga Kasus 'Bullying' di Tiga 
Sekolah Favorit 

http://www.tempointeraktif.com/hg/kriminal/
2009/11/09/brk,20091109-207304,id.html

Selasa (3/11) pekan lalu, terjadi kasus 
kekerasan yang menimpa siswa salah satu 
SMA favorit di Jakarta Selatan, SMAN 82, Ade 
Fauzan Mahfuzah. Ade yang merupakan siswa 
kelas satu sekolah tersebut dipukuli oleh 
sekitar 30 siswa kelas tiga, seniornya, hingga 
dirawat di rumah sakit.

Ade dianiaya karena ia berjalan di "Jalur 
Gaza" sebutan jalan di depan kelas anak kelas 
tiga yang terlarang dilewati oleh anak kelas 
satu dan dua. Akibat penganiayaan itu, Ade 
harus dirawat di rumah sakit, mulutnya 
terluka dan mesti mendapat enam jahitan, 
bagian belakang kepalanya juga lebab akibat 
pukulan.

Pendidikan->Kasus Bullying di Indonesia
Sabtu, 6 Desember 2008

http://www.transanak.co.id/id/reportase.php?
cat=21&id=225&p=0

Pada bulan November tahun lalu , geng 
Gazper diadukan ke pihak polisi oleh salah 
seorang murid SMA 34 ke Polsek Cilandak. 
Muhammad Fadhil Harkasaputra terluka dan 
patah tulang karena dipaksa berkelahi dengan 
orang yang lebih tua di geng Gazper.

Kasus ini berakhir dengan dibubarkannya geng Gazper dan 5 orang siswa yang melakukan 
aksi kekerasan dikeluarkan dari SMA 34.

Lain lagi dengan kasus di kota Pati, Jawa Tengah. Bulan Juni lalu, Geng Nero melakukan 
kekerasan terhadap adik kelasnya. Geng yang beranggota anak-anak perempuan ini sudah 
ada sejak tahun lalu dan sering menggencet orang-orang yang tidak mereka sukai. Intinya, 
geng ini akan ikut campur dengan orang-orang yang sebenarnya tidak berhubungan dengan 
mereka, tapi dengan anggota geng Nero.
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Sumber:  http://www.sejiwa.org/
Judul Artikel: Bullying: Masalah Tersembunyi dalam Dunia Pendidikan di Indonesia
Wednesday, 29 March 2006 

Kutipan bagian dari berita:

Sumber Kasus

Pikiran Rakyat, 26 Agustus 2004
Fitang Budi Aditya (13), seorang murid SMPN 3 
Babelan Kabupaten Bekasi babak belur dipukuli teman 
sekelasnya atas perintah seorang guru di sekolah 
tersebut yang menghukum korban karena terlambat 
datang ke sekolah dan tidak mengenakan badge 
(lambang sekolah) pada seragam sekolah yang 
dikenakannya.

Tabloid Cek & Ricek, 3 Oktober 2004 Suci pratiwi melakukan bunuh diri diduga   karena 
adanya tuduhan mencuri uang sang guru, di Jakarta 
Utara.

Media Indonesia, 6 April 2005 Penindasan dilakukan oleh beberapa siswi SMAN 1 Budi 
Utomo Jakarta kepada adik kelas mereka.

Media Indonesia, 8 April 2005 Pungutan liar dilakukan oleh sebuah sekolah di 
Surabaya.

Kompas, 12 mei 2005 Kepala sekolah SMPN 1 Rajapolah, Tasikmalaya, 
menghardik dan menampar siswa dalam upaya untuk 
menertibkan mereka.

Kompas, 17 Juli 2005 Fifi Kusrini (13) siswi SMPN 10 Bekasi nekat bunuh diri 
karena sering diejek sebagai anak tukang bubur.

Media Indonesia, 16 Desember 2005 Aditya (10) gantung diri diduga karena takut dimarahi 
guru bila tidak mengenakan seragam Pramuka
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