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ABSTRAK  

Amelia, Resti. 2020. “Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku dan Korban 

Bullying di Indonesia”. Skripsi bagian Hukum Pidana. Fakultas Hukum 

Universitas Negeri Semarang. Pembimbing: Dr. Ali Masyhar, S.H., M.H.  

Kata Kunci: Bullying; Indonesia; Korban; Perlindungan; Pelaku. 

Perundungan/Bullying, bukan merupakan suatu tindak pidana baru di 

tengah masyarakat, Bullying tidak dapat dipandang sebelah mata mengingat 

dampak dari Bullying paling berbahaya, yaitu dapat menyebabkan seseorang 

memiliki keinginan untuk bunuh diri. Karenanya perlu perlindungan yang 

diberikan oleh Hukum supaya tindak pidana Bullying di Indonesia dapat 

berkurang, oleh karena itu, penulis tertarik dengan merumuskan masalah sebagai 

berikut: (1) Bagaimana realita perlindungan hukum terhadap pelaku dan korban 

tindak pidana Bullying di Indonesia. (2) Bagaimana formulasi hukum pidana yang 

seharusnya dalam menanggulangi tindak pidana Bullying di Indonesia.  

Metode penelitain dilakukan melalui pendekatan kualitatif, dengan jenis 

penelitian Yuridis Normatif. Sumber data yang diperoleh peneliti adalah dari 

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan studi pustaka 

. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) realita tindak pidana Bullying 

yang didapat melalui Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) penulis 

mengklarifikasikan beberapa perbuatan yang termasuk dalam kategori Bullying, 

yaitu anak korban kekerasan di sekolah (Bullying), anak pelaku kekerasan di 

sekolah (Bullying), anak sebagai korban kekerasan fisik, anak sebagai korban 

kekerasan psikis, anak pelaku kekerasan fisik, anak pelaku kekerasan psikis. 

peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur untuk melindungi 

korban tindak pidana Bullying adalah Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 

Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 

tentang Perlindungan anak. Sedangkan perlindungan untuk pelaku dengan 

mengedepankan diversi dalam upaya penyelesaian tindak pidana Bullying dan 

mengesampingkan sanksi pidana. (2) rumusan Pasal 76C Undang-Undang Nomor 

35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 

tentang Perlindungan anak perlu reformulasi pasal dengan menyebutkan bahwa 

kekerasan fisik dan kekerasan non fisik termasuk dalam tindak pidana Bullying, 

atau memasukan penjelasan terhadap pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 

Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 

tentang Perlindungan anak, sehinga yang dimaksud kekerasan adalah kekerasan 

fisik dan kekerasan non fisik. Upaya non penal dalam mengatasi Bullying dapat 

dilakukan suatu pembuatan program yang dimasukan di dalam kurikulum belajar 

siswa, dapat berupa mata pelajaran, mini drama, ataupun bentuk pelajaran lain.  

Dari pembahasan dapat disimpulkan: (1) perlindungan hukum bagi korban 

yaitu terdapat pada Pasal 76 C Undang-Undang Perlindungan anak, dan bagi 

pelaku dengan mengedepankan diversi (2) perlu reformasi pasal atau pemberian 

penjelasan terhadap pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Perlu 

upaya non penal dalam menanggulangi permasalahan Bullying di Indonesia 

dengan pembentukan program khusus. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 . Latar Belakang  

Perundungan atau yang lebih dikenal dengan nama Bullying 

merupakan suatu fenomena yang sudah tidak asing di Indonesia maupun di 

luar negeri. Pihak-pihak yang terlibat biasanya merupakan  anak usia 

sekolah, hingga saat ini praktik Bullying atau perundungan masih marak 

terjadi di sekolah tingkat dasar hingga tingkat atas, bahkan tidak menutup 

kemungkinan praktik Bullying tersebut juga masih dilakukan di kalangan 

tingkat universitas meskipun dalam jumlah yang relatif kecil, beberapa dari 

pelaku dan korban  berasal dari orang yang menempuh pendidikan, sehingga 

dapat dipastikan pelaku ini mendapat pendidikan yang cukup untuk dapat 

mengenalkan bahwa Bullying merupakan suatu hal yang dapat berakibat 

terhadap korbannya, tentu hal ini menjadi pertanyaan besar bagi semua 

kalangan, pelaku anak maupun dewasa yang diberikan pendidikan informal 

melalui kedua orangtuanya, maupun  menempuh pendidikan formal 

seharusnya dapat memikirkan kembali apakah tindakan melakukan Bullying 

dapat dibenarkan dan memikirkan dampak apa yang akan terjadi terhadap 

korban Bullying.  

Dampak dari Bullying yang mengkhawatirkan adalah dapat 

menyebabkan seseorang memiliki keinginan untuk bunuh diri, tidak dapat 

dipungkiri bahwa Bullying memiliki dampak yang cukup “mengerikan” 

terutama bagi mereka yang menjadi korban Bullying secara berulang-ulang 
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ataupun menjadi korban Bullying fisik. Bullying fisik ini biasanya dapat 

dikenali dengan adanya tanda bekas kekerasan seperti luka lebam. Selain 

Bullying Fisik, terdapat juga Bullying verbal, jenis Bullying ini lebih sulit 

diidentifikasi karena memang tidak ada tanda-tanda yang dapat dilihat kasat 

mata untuk mengidentifikasi Bullying verbal, meskipun tidak terlihat secara 

nyata, namun bukan berarti Bullying ini tidak berbahaya bagi korban, jenis 

Bullying verbal ini justru menyerang secara psikis, yang apabila dibiarkan 

tidak ada penanganan secara khusus juga dapat menyebabkan seseorang 

memiliki keinginan yang kuat untuk bunuh diri, Seperti yang dilansir oleh 

TribunJabar.Id yang memberitakan bahwa  “Delapan dari sepuluh warga 

Indonesia, terutama kalangan anak, sudah terkena dampak perundungan 

atau Bullying, baik dalam kehidupan nyata maupun media sosial di internet. 

Pemberantasan Bullying di lingkungan pendidikan pun masih menjadi 

pekerjaan berat bagi semua pihak di Indonesia. Bullying yang sudah dialami 

kebanyakan orang ini berdampak serius terhadap kejiwaan bahkan sampai 

terhadap fisik korban, maupun pelakunya. Bullying wajib di hentikan 

didunia pendidikan karena bisa berdampak kematian, tutur Jasra Putra 

selaku Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) 

(http://jabar.tribunnews.com/2018/07/27/8-dari-10-anak-indonesia-pernah-

di-bully-harus-segera-diakhiri-karena-bisa-bunuh-diri 

Salah satu kasus nyata tindak Pidana Bullying adalah dialami oleh 

Bintang (alm), seorang siswa di SMA Negeri 1 Semarang, hal ini 

diungkap dengan acara Konferensi pers yang digelar oleh pihak SMA N 1 

Semarang. Konferensi pers itu menjelaskan tentang siswa bernama 

http://jabar.tribunnews.com/2018/07/27/8-dari-10-anak-indonesia-pernah-di-bully-harus-segera-diakhiri-karena-bisa-bunuh-diri
http://jabar.tribunnews.com/2018/07/27/8-dari-10-anak-indonesia-pernah-di-bully-harus-segera-diakhiri-karena-bisa-bunuh-diri
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Bintang yang meninggal di kolam renang Jatidiri Semarang, 7 Januari 

2018 lalu. Di dalam peristiwa tersebut terdapat kejanggalan antara lain 

ditemukannya rekaman video dan percakapan line, juga terdapat foto 

Bintang memakai bra di fitting room sebuah mall, video yang berisi 

adegan Bintang diminta ngesot di mall dan jalan memakai rok mini di 

dalam handphone Bintang. Puncaknya, Bintang diketahui meninggal 

setelah melompat ke kolam renang jatidiri dari papan loncatan. Dari 

kejadian ini dua orang berinisial AN dan MA dikembalikan ke orang 

tuanya karena dianggap melakukan kekerasan. Sementara ibu korban 

sudah memaafkan pelaku, dan pihak Sekolah menyatakan bahwa kejadian 

ini sedapat mungkin tidak sampai ke ranah hukum. 

(https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-3894976/sman-1-semarang-

blak-blakan-kasus-Bullying-berujung-2-siswa-dipecat). Berdasarkan 

kejadian tersebut, bahwa korban telah mengalami tindak pidana Bullying 

yang menyebabkan kematian, dengan disuruhnya ia melompat dari papan 

loncat kolam renang, tindak pidana Bullying yang dialami juga seperti 

memakai bra dan memakai rok mini di sebuah mall, hal tersebut dapat 

merusak perkembangan psikis korban, karena menggunakan apa yang 

tidak sepatutnya dipakai oleh seorang pria. Kasus ini menyebabkan si 

pelaku mendapatkan sanksi dikembalikan kepada orangtuanya secara 

sepihak. Peristiwa diatas tentunya bukanlah satu-satunya tindak pidana 

Bullying yang terjadi di Indonesia, seperti dilansir dalam berita online 

(Tempo.Co), dengan narasumber Komisioner Bidang Pendidikan Komisi 

Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Retno Listyanti mengungkapkan 

https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-3894976/sman-1-semarang-blak-blakan-kasus-bullying-berujung-2-siswa-dipecat
https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-3894976/sman-1-semarang-blak-blakan-kasus-bullying-berujung-2-siswa-dipecat
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pelanggaran hak anak di bidang pendidikan masih didominasi oleh 

perundungan, yaitu berupa kekerasan fisik, kekerasan psikis dan kekerasan 

seksual (disampaikan kamis, 2 Mei 2019). Berdasarkan basis data, 

sepanjang bulan Januari sampai dengan bulan April 2019 terjadi sebanyak 

12 kasus dengan korban kekerasan psikis dan perundungan atau Bullying. 

Selanjutnya dipaparkan bahwa anak korban kekerasan fisik dan 

perundungan meliputi anak dituduh mencuri, anak di-bully oleh teman-

temannya, anak di-bully oleh pendidik dan saling ejek di dunia maya, ada 

pula permasalahan persekusi di dunia nyata, anak korban pemukulan, anak 

korban pengeroyokan, dan sejumlah siswa Sekolah Dasar (SD) dilaporkan 

oleh pihak sekolah ke kepolisian. 

(https://nasional.tempo.co/read/1109584/hari-anak-nasional-kpai-catat-

kasus-Bullying-paling-banyak). Berdasarkan data yang disampaikan oleh 

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan kasus kasus Bullying 

yang ada di Indonesia, perlu dikaji mengenai bagaimana perlindungan 

yang diberikan hukum terhadap pelaku maupun korban tindak Pidana 

Bullying, karena memang perlunya upaya pencegahan maupun 

penanggulangan supaya korban merasa terpenuhi hak-haknya dan pelaku 

tidak mengulangi tindak pidana Bullying dikarenakan sanksi yang cukup 

memberikan efek jera, serta menemukan formulasi hukum pidana yang 

dapat menanggulangi maupun mengurangi jumlah tindak pidana Bullying 

di Indonesia,  karenanya skripsi ini memiliki judul  

“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU DAN 

KORBAN BULLYING DI INDONESIA” 

https://nasional.tempo.co/read/1109584/hari-anak-nasional-kpai-catat-kasus-bullying-paling-banyak
https://nasional.tempo.co/read/1109584/hari-anak-nasional-kpai-catat-kasus-bullying-paling-banyak
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1.2 . Identifikasi Masalah  

Berdasarkan latar belakang di atas, terdapat beberapa masalah yang 

muncul terkait tindak pidana Bullying, adapun permasalahan yang dapat 

diidentifikasi adalah sebagai berikut:  

1. Perlindungan hukum terhadap pelaku tindak pidana Bullying; 

2. Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana Bullying; 

3. Faktor-Faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana Bullying;  

4. Keefektifan formulasi hukum pidana yang ada untuk menanggulangi 

permasalahan tindak pidana Bullying;  

5. Formulasi hukum pidana yang tepat dan efektif untuk menanggulangi 

masalah tindak pidana Bullying di Indonesia.   

 

1.3 . Pembatasan Masalah  

Dari beberapa permasalahan yang dapat diidentifikasi diatas, penulis 

akan lebih memfokuskan dengan pembatasan masalah sebagai berikut:  

1. Perlindungan hukum terhadap pelaku tindak pidana Bullying; 

2. Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana Bullying; 

3. Formulasi hukum pidana seharusnya untuk menanggulangi masalah 

tindak pidana Bullying di Indonesia.   

 

1.4 . Rumusan Masalah  

Dari latar belakang di atas,  maka rumusan masalahnya adalah sebagai 

berikut:  
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1.  Bagaimana perlindungan hukum terhadap Pelaku dan korban tindak 

pidana Bullying di Indonesia menurut Undang-Undang Perlindungan 

anak? 

2. Bagaimana formulasi hukum pidana yang seharusnya dalam 

menanggulangi tindak pidana  Bullying di Indonesia? 

1.5 Tujuan Penelitian  

Tujuan yang hendak dicapai oleh penulis dalam penelitian ini meliputi 

adalah sebagai berikut: 

a. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap pelaku dan korban tindak 

pidana Bullying di Indonesia menurut Undang-Undang Perlindungan anak. 

b. Untuk mengetahui formulasi hukum pidana yang seharusnya dalam 

menanggulangi tindak pidana Bullying di Indonesia. 

 

1.6 Manfaat Penelitian  

Manfaat penelitian yang hendak dicapai penulis dalam skripsi ini adalah:  

1.    Manfaat Teoritis  

a.  Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kegunaan untuk   

pengembangan ilmu hukum terutama dalam bidang Hukum Pidana. 

b.   Diharapkan hasil penelitian ini mampu memberikan gambaran yang 

lebih nyata mengenai perlindungan hukum bagi korban maupun 

pelaku Bullying di Indonesia.  

c.  Diharapkan hasil penelitian ini mampu memberikan sumbangan 

pemikiran di bidang hukum pidana yang berhubungan dengan 
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kebijakan hukum untuk menanggulangi permasalahan tindak pidana 

Bullying di Indonesia. 

d.  Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi di 

bidang karya ilmiah di masa yang akan datang dan dapat dijadikan 

pedoman dalam penelitian lain sejenis dengan penelitian ini. 

2. Manfaat Praktis  

2.1. Bagi Peneliti  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengembangan 

penalaran, sekaligus untuk mengetahui sejauh mana kemampuan penulis 

dalam menerapkan ilmu yang diperoleh.  

2.2 Bagi Masyarakat  

a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kesadaran terhadap  

masyarakat bahwa sebenarnya tindak pidana Bullying merupakan suatu 

hal yang tidak dibenarkan dan dapat memberikan pengaruh negatif bagi 

korban. 

b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih luas 

terhadap masyarakat, bahwa sesungguhnya pihak pelaku maupun 

korban dari tindak pidana Bullying memiliki haknya masing-masing, 

dan berhak untuk mempertahankan haknya tersebut. 

2.3. Bagi Pemerintah  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran di 

bidang hukum pidana terkait dengan kebijakan formulasi tindak pidana 

Bullying sebagai bahan pertimbangan untuk memberantas atau setidaknya 

mengurangi tindak pidana Bullying di Indonesia.  
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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA  

 

2.1 Penelitian Terdahulu  

Meninjau lebih lanjut mengenai “Perlindungan Hukum Terhadap 

Pelaku dan Korban Bullying di Indonesia”, penulis telah melakukan 

penelusuran terkait dengan penelitian terdahulu sebagai bentuk perbandingan 

bahwa skripsi merupakan pembaharuan dari penelitian yang sudah ada 

sebelumnya, adapun penelitian terdahulu yang dijadikan pedoman dalam 

penelitian ini adalah: 

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 

Nama Penulis 
Melista Aulia 

Nurdina 
Junita Sari Melinda Sopiandi  

Judul 

Penelitian 

Penegakan 

Hukum Pidana 

Pelaku Tindakan 

Penindasan atau 

Bullying di 

Sekolah Dasar 

Implementasi 

Restorative 

Justice dalam 

Penyelesaian 

Tindak Pidana 

Bullying yang 

dilakukan oleh 

anak (Studi 

Putusan No. 

5/Pid.sus-

Anak/2017/PN 

Baj) 

Analisis 

Perlindungan 

Hukum Terhadap 

Anak Sebagai 

Korban Bullying di 

Media Social  

Topik 

Bullying di 

Sekolah Dasar 

perlindungan 

hukum terhadap 

anak korban 

tindak pidana 

Bullying  

tindak pidana 

Bullying di Media 

sosial  
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Perihal 

Penegakan 

Hukum Pidana 

berdasarkan 

Pada UU No. 35 

Tahun 2014 

tentang 

Perlindungan 

anak  

Perlindungan 

hukum terhadap 

anak korban 

tindak pidana 

Bullying 

 

 

 

 

Perlindungan 

hukum terhadap 

anak korban 

Buullying di Media 

sosial. 

 

 

Faktor yang 

mempengaruhi 

penegakan 

Hukum tindakan 

penindasan 

Penyelesaian 

tindak pidana 

Bullying melalui 

restorative 

justice  

 

Faktor penghambat 

perlindungan 

hukum dalam 

tindakan 

penindasan/Bullying 

di media sosial 

 Analisis kasus di 

SMA Teladan 

Binjai 

 

Yuridis 

Normatif dan 

Yuridis Empiris  

Yuridis 

Normatif  

Yuridis normatif 

dan yuridis empiris  

unsur 

pembaruan 

Unsur 

pembaruan 

dalam skripsi ini 

adalah, 

melanjutkan 

penelitian dari 

skripsi milik 

Melista, yaitu 

menambahkan 

terkait diversi 

anak, dan 

menambahkan 

untuk 

mereformulasi 

pasal pada UU 

No. 35 Tahun 

2014 

unsur 

pembaruan 

dalam skrispi ini 

adalah dengan 

menambahkan 

perlindungan 

terhadap pelaku 

tindak pidana 

Bullying, dan 

menambahkan 

upaya penal 

maupun no 

penal dalam 

menanggulangi 

permasalahan 

tindak pidana 

Bullying 

unsur pembaruan 

atau pembeda dalam 

skripsi ini adalah 

skripsi ini 

membahas 

perlindungan 

hukum terhadap 

pelaku dan korban 

bullying di dunia 

nyata dan bukan di 

media sosial 
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2.2 Landasan Teori  

2.2.1 Kebijakan Hukum Pidana  

Kebijakan kriminal dalam arti luas, lazim disebut dengan kebijakan 

hukum pidana (Criminal Law Policy) yang terkadang juga disebut 

pembaharuan hukum pidana atau politik hukum pidana. Akan tetapi, istilah 

ini lebih luas dari istilah pertama karena mencakup juga kebijakan 

perundang-undangan (legislasi) maupun kebijakan penegakan hukum.  

Sebagai istilah yang baru, tentu saja materi/objeknya terus 

mengalami pergeseran dan perkembangan. menurut Garner (Dalam Ali 

Zaidan, 2015) kebijakan kriminal ini mendapatkan bahan-bahan yang 

disediakan oleh kriminologi maupun pemeriksaan subjek (pelaku) yang 

meliputi: (1) tindakan yang tepat/layak dari organisasi sosial untuk 

mencegah kegiatan yang membahayakan atau merugikan; dan (2) perlakuan 

yang diberikan kepada mereka yang telah membahayakan yakni terhadap 

pelaku apakah harus diberikan peringatan, pidana pengawasan, atau 

perawatan medis, ataukah mereka harus mengalami penderitaan yang serius 

atas perbuatan yang mereka lakukan sendiri seperti perampasan hidup atau 

kebebasannya seperti pidana penjara atau bahkan hukuman mati.  

Dalam beberapa istilah, Kebijakan hukum pidana juga dikenal 

dengan nama “penal policy”, “criminal law policy”, strafrechts-politiek”, 

politik hukum pidana. Seperti yang dikutip oleh (Nawawi Arief, 2014: 26-

27) yakni pengertian menurut Prof. Sudarto yang menyatakan bahwa 

melaksanakan “politik hukum pidana” berarti mengadakan pemilihan untuk 
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mencapai hasil perundang-undangan pidana yang baik dalam arti memenuhi 

syarat keadilan dan daya guna. Politik hukum pidana juga berarti usaha 

mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan 

keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan 

datang. Dengan demikian Prof. Barda Nawawi Arif menyimpulkan bahwa 

politik hukum pidana mengandung arti bagaimana mengusahakan atau 

membuat dan merumuskan suatu perundang-undangan pidana yang baik.  

Upaya melakukan pembaharuan hukum pidana menurut Prof. Barda 

Nawawi Arief yang dikutip oleh (Wahyuningsih, 2014:15-16) pembaharuan 

hukum pidana pada hakikatnya:  

1. Merupakan bagian dari kebijakan (upaya rasional) untuk memperbarui 

substansi hukum (legal substance) dalam rangka lebih mengefektifkan 

penegakan hukum. 

2. Merupakan bagian dari kebijakan (upaya rasional) untuk 

memberantas/menanggulangi kejahatan dalam rangka perlindungan 

masyarakat. 

3. Merupakan bagian dari kebijakan (upaya rasional) untuk mengatasi 

masalah sosial dan masalah kemanusiaan dalam rangka 

mencapai/menunjang tujuan nasional (yaitu “sosial defence” dan 

“social welfare”).  

4. Merupakan upaya peninjauan dan penilaian kembali (“re-orientasi’ dan 

“reevaluasi’) pokok-pokok pemikiran, ide-ide dasar, atau nilai-nilai 

sosio-filosofik, sosio-politik, dan sosio-kultural yang melandasi 

kebijakan kriminal dan kebijakan (penegakan) hukum pidana selama 

ini. Bukanlah pembaruan (“reformasi”) hukum pidana apabila orientasi 

nilai dari hukum pidana yang dicita-citakan sama saja dengan orientasi 

nilai dari hukum pidana lama warisan penjajah (KUHP lama, atau 

WvS) 

 

Dengan demikian, pembaharuan hukum pidana harus ditempuh 

dengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan dan kebijakan yang 

berorientasi pada nilai (Wahyuningsih, 2014:15-16).  

Kebijakan hukum pidana (penal policy) Menurut Barda Nawawi Arief 

dalam bukunya Kebijakan Formulasi Ketentuan Pidana Dalam Peraturan 
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Perundang-Undangan pada hakikatnya adalah merupakan kebijakan 

penegakan hukum (penal law enforcemant policy) yang terdiri dari tiga 

tahapan kebijakan, pertama tahap kebijakan formulasi atau tahap kebijakan 

legislasi yaitu tahap penyusunan atau perumusan hukum pidana, kedua tahap 

kebijakan yudikatif/aplikatif yaitu tahap penerapan hukum pidana, ketiga 

tahap kebijakan esksekutif/administrasi yaitu tahap pelaksanaan/eksekusi 

hukum pidana (Fatoni, 2016:21) 

Menurut Barda Nawawi Arief sebagaimana dikutip oleh (Fatoni, 

2016:21) kebijakan formulasi merupakanperencanaan atau program dari 

pembuat undang-undang mengenai apa yang akan dilakukan dalam 

menghadapi problem tertentu dan cara bagaimaa melakukan atau 

melaksanakan sesuatu yang telah direncanakan atau di programkan itu.  

Tahap formulasi merupakan bagian penting dan berguna untuk 

kebijakan selanjutnya yang berkaitan dengan tiga masalah pokok dalam 

hukum pidana (tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, dan pidana). 

Selain itu, tahap formulasi akan berguna untuk operasionalisasi tahap 

berikutnya yaitu tahap aplikasi mulai penyidikan sampai putusan hakim serta 

tahap eksekusi atau putusan hakim. (Fatoni, 2016:21) 

Menurut Barda Nawawi Arief, perencanaan attau penanggulangan 

kejahatan yang dituangkan dalam perundang-undangan terdiri: 

a. Perencaan/kebijakan tentang perbuatan-perbuatan terlarang apa yang akan 

ditanggulangi karena dipandang membahayakan atau merugikan;  
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b. perencanaan//kebijakan tentang sanksi apa yang dapat dikenakan terhadap 

pelaku perbuatan yang dilarang itu (baik berupa pidana atau tindakan) dan 

sistem penerapannya; 

c. perencanaan/kebijakan tentang prosedur atau mekanisme sistem peradilan 

pidana dalam rangka penegakan hukum pidana. (Fatoni, 2016:21) 

Kebijakan hukum pidana, termasuk pula kebijakan dalam menangani dua 

masalah sentral (masalah penentuan perbuatan apa yang seharusnya dijadikan 

tindak pidana, dan masalah penentuan sanksi apa yang sebaiknya digunakan 

untuk dikenakan kepada si pelanggar), harus pula dilakukan dengan 

pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (policy oriented approach). 

Berdasarkan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan sosial itulah 

kiranya menurut Prof Sudarto sebagaimana dikutip oleh (Muladi dan Barda 

Nawawi, 2005:161) berpendapat bahwa dalam menghadapi masalah sentral 

yang pertama di atas, yang sering disebut masalah kriminalisasi, harus 

diperhatikan hal-hal yang pada intinya sebagai berikut:  

a. Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan 

nasional yaitu mewujudkan masyarakat adil makmur yang merata 

materiil dan spirituil berdasarkan pancasila; sehubungan dengan ini 

maka (penggunaan) hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi 

kejahatan dan mengadakan pengugeran terhadap tindakan 

penanggulangan itu sendiri, demi kesejahteraan dan pengayoman 

masyarakat;  

b. Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi dengan 

hukum pidana harus merupakan “perbuatan yang tidak dikehendaki” 

yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian (materiil atau spirituil) 

atas warga masyarakat.;  

c. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhitungkan prinsip “biaya 

dan hasil “ (cost-benefit principle);  

d. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhitungkan kapasitas atau 

kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum, yaitu jangan 

sampai ada kelampauan beban tugas (overbelasting) 
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  2.3  Landasan Konseptual  

   2.3.1 Perlindungan Hukum 

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan 

melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, 

dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat 

kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan 

diskriminasi. (Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 

tentang Perlindungan Anak). 

Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk 

memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak 

keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau 

pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan 

(Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang 

Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga). 

Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian 

bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang 

wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan 

ketentuan Undang-Undang ini. (Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 

2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban).  

Menurut Hadjon, seperti yang dikutip oleh (Permadi, 2016:123), 

menyatakan bahwa dalam teori perlindungan hukum ada dua hal dalam 

perlindungan hukum, yaitu perlindungan preventif dan perlindungan 

represif.  

1).   Perlindungan hukum yang preventif  
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Perlindungan hukum ini memberikan kesempatan kepada rakyat untuk 

mengajukan keberatan (inspraak) atas pendapatnya sebelum suatu 

keputusan pemerintahan mendapat bentuk yang definitif. 

2).  Perlindungan hukum represif. 

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa 

sanksi seperti denda penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan 

apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan pelanggaran.  

2.3.2. Pelaku Bullying  

Berikut beberapa definisi pelaku Bullying yang dikutip dari (Ela, 

:236): Bullies (Pelaku Bullying) yaitu murid yang secara fisik dan/atau 

emosional melukai murid lain secara berulang-ulang (Olweus, dalam 

Moutappa dkk, 2004). Remaja yang diidentifikasi sebagai pelaku Bullying 

sering memperlihatkan fungsi psikososial yang lebih lebih buruk daripada 

korban Bullying dan murid yang tidak terlibat dalam perilaku Bullying 

(Haynie, dkk, dalam Toruta 2003). Pelaku Bullying juga cenderung 

memperlihatkan simptom depresi yang lebih tinggi daripada murid yang 

tidak terlibat dalam perilaku Bullying dan simptom depresi yang lebih 

rendah daripada victim atau korban (Haynie, dkk, dalam Tortua, 2003. 

Olweus (dalam Moutappa, 2004) mengemukakan bahwa pelaku Bullying 

cenderung mendominasi orang lain dan memiliki kemampuan sosial dan 

pemahaman akan emosi orang lain yang sama (Sutton, Smith, & 

Sweetenham, dalam Moutappa, 2004). 
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2.3.3 Korban  

1.    Pengertian Korban  

Pengertian korban menurut kamus Crime Dictionary, yang dikutip 

seorang ahli Abdusalam (dalam Waluyo, 2014: 9) bahwa victim adalah 

“orang yang telah mendapat penderitaan fisik atau penderitaan mental, 

kerugian harta benda, atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha 

pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya”. Di 

sini jelas yang dimaksud “orang yang mendapat penderitaan fisik dan 

seterusnya” itu adalah korban dari pelanggaran atau tindak pidana.  

Pengertian korban menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 

tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, dalam Ketentuan 

umum, Pasal 1 angka 4 menyebutkan bahwa “korban adalah orang yang 

mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah 

tangga”. 

Pengertian korban menurut Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 

2002 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi-Saksi 

dalam Pelanggaran Ham yang berat, dalam Ketentuan umum, Pasal 1 angka 

2 menyebutkan bahwa “Korban adalah orang perseorangan atau kelompok 

orang yang mengalami penderitaan sebagai akibat pelanggaran hak asasi 

manusia yang berat yang memerlukan perlindungan fisik dan mental dari 

ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun”. 

Pengertian korban menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dalam ketentuan umum Pasal 1 

angka 2, menyebutkan bahwa “korban adalah seseorang yang mengalami 
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penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh 

suatu tindak pidana”.  

Pengertian Korban menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 

tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, dalam Ketentuan umum Pasal 

1 angka 5 menyebutkan bahwa “Korban adalah orang perseorangan atau 

kelompok orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, maupun 

emosional, kerugian ekonomi, atau mengalami pengabaian, pengurangan, 

atau perampasan hak-hak dasarnya sebagai akibat langsung dari 

pelanggaran hak asasi manusia yang berat: termasuk korban adalah juga ahli 

warisnya”.  

Pengertian Korban menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 

tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dalam Ketentuan umum Pasal 1 

angka 4 menyebutkan bahwa “Anak yang menjadi korban tindak pidana 

yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 

(delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau 

kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.  

Pengertian Korban menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 

tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, dalam Ketentuan umum, Pasal 1 

angka 3 menyebutkan bahwa “Korban adalah seseorang yang mengalami 

penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi, dan/atau sosial, yang 

diakibatkan tindak pidana perdagangan orang”.  

Bentuk korban yang termasuk dalam muatan teori criminal-function 

relationship dari stephen Schaffer, yaitu teori yang mencoba menelaah 

tanggung jawab fungsional dalam hubungan korban dengan pembuay 
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kejahatan. Dalam hal ini dikemukakan pendapat Benjamin Mendelsohn dan 

Stephen Scaffer (dikutip dari Maya Indah, 2014:35-36 mengenai kualifikasi 

korban meliputi bentuk keterlibatan korban dalam terjadinya kejahatan.  

Mendelshon mengemukakan keterlibatan korban dalam terjadinya kejahatan 

dapat dibedakan menjadi 6 (enam) kategori berdasarkan derajat 

kesalahannya, yaitu:  

1. Korban sama sekali tidak bersalah;  

2. Seseorang menjadi korban karena kelalaiannya sendiri; 

3. Korban sama salahnya dengan pelaku;  

4. Korban lebih bersalah daripada pelakunya; 

5. Korban adalah satu-satunya yang bersalah;  

6. Korban pura-pura dan korban imajinasi.  

 

Schaffer mengemukakan tipologi korban sebagai berikut:  

1. Unrelated Victims, yaitu mereka yang tidak mempunyai  hubungan 

apapun dengan penjahat kecuali jika si penjahat telah melakukan 

kejahatan terhadapnya. Menurut Schaffer semua masyarakat potensial 

untuk menjadi korban. Hal ini berarti tak seorang pun terlindungi untuk 

menjadi korban tanpa memperhatikan apakah sebelumnya korban 

mempunyai hubungan dengan pelaku. Dalam hal tanggung jawab terletak 

penuh di pihak penjahat.  

2. Provocative Victims, yaitu siapa yang melakukan sesuatu terhadap 

terjadinya pelanggaran konsekuensinya menjadi perangsang atau 

mendorong untuk menjadi korban. Misalnya mempunyai “affair” dengan 

orang lain. Dalam hal ini korban merupakan pelaku utama. 

Pertanggungjawaban terletak pada pihak korban dan pelaku.  

3. Precipitative victims, yaitu mereka yang secara khusus tidak berbuat 

sesuatu terhadap penjahat, tetapi tidak terpikirkan bahwa tingkah lakunya 



19 
 

 
 

mendorong pelaku untuk berbuat jahat terhadap dirinya. Misal, berjalan 

sendiri di tempat gelap yang sepi dan merangsang penjahat untuk 

merampok atau memerkosa. Pertanggungjawaban sepenuhnya ada pada 

pelaku.  

4. Biologi weak victims, yaitu mereka yang mempunyai bentuk fisik atau 

mental tertentu yang menyebabkan orang melakukan kejahatan 

terhadapnya. Misalnya anak kecil, lanjut usia, wanita, dan orang cacat. 

Dalam hal ini pertanggungjawaban terletak pada masyarakat atau 

pemerintah setempat, karena tidak melindungi para korban yang tidak 

berdaya.  

5. Socially weaks victims, merupakan orang-orang yang tidak diperhatikan 

oleh masyarakat luas sebagai anggota dalam masyarakat tersebut. 

Misalnya para imigran, penganut agama tertentu, dan minoritas etnis 

yang mempunyai kedudukan sosial yang lemah. Dalam kondisi ini, 

pertanggungjawaban penuh terletak pada penjahat atau masyarakat.  

6. Self- victimizing victims, yaitu mereka yang menjadi korban karena 

kejahatan yang dilakukan sendiri. Beberapa literatur menyatakan ini 

sebagai kejahatan tanpa korban. Akan tetapi pandangan ini menjadi dasar 

pemikiran bahwa tidak ada kejahatan tanpa korban. Semua atau setiap 

kejahatan melibatkan dua hal, yaitu penjahat dan korban. Contoh 

pecandu obat bius, homo seks, alcoholic, dan judi. Pertanggungjawaban 

terletak penuh pada si pelaku, yang juga sekaligus menjadi korban.  
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7. Political victims, yaitu mereka yang menderita karena lawan politiknya. 

Korban ini secara sosiologis tidak dapat dipertanggungjawabkan. (Maya, 

2014: 35-36) 

Menurut Masyhar (2008:95) dalam bukunya Pergulatan Kebijakan 

Hukum Pidana Dalam Ranah Tatanan Sosial” pengertian korban dapat 

diartikan menjadi:  

1. Arti sempit  

Dalam pengertian ini adalah korban yang menderita kerugian secara 

langsung. Misalnya korban pemerkosaan, penipuan, dan sejenisnya.  

2. Arti agak luas  

Dalam kategori ini, disamping korban yang menderita kerugian secara 

langsung juga orang-orang yang menderita secara tidak langsung, seperti 

keluarga korban dan masyarakat.  

3. Arti luas  

Termasuk dalam kategori ini adalah disamping kategori a dan b adalah 

juga pelaku/pembuat tindak pidana itu sendiri dan sistem tata nilai, etika 

dan sebagainya.  

2.     Korban Bullying  

Ternyata pengertian korban disesuaikan dengan permasalahan yang 

ada dan dituangkan dalam beberapa peraturan perundang-undangan 

terutama menyangkut dengan peraturan mengenai tindak pidana. Jadi, tidak 

ada satu pengertian tentang korban secara baku, namun hakikatnya adalah 

sama yaitu sebagai korban tindak pidana. Tentunya tergantung sebagai 

korban tindak pidana apa, misalnya kekerasan dalam rumah tangga, 
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pelanggaran HAM yang berat dan sebagainya. Untuk pengertian umum dari 

korban seperti tertuang dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006, yang 

menyebutkan bahwa “Korban adalah seseorang yang mengalami 

penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh 

suatu tindak pidana”. Korban Bullying berarti adalah korban yang menderita 

secara fisik maupun psikis diakibatkan adanya tindak pidana Bullying.  

 

2.3.4 Pengertian Bullying  

        Sercombe, Howard dan Brian Donelly meringkas pengertian Bullying 

menjadi : “Bullying is a relationship. It is a two-way thing. The attempt to 

dominate needs to be answered by subordination in order for the Bullying 

relationship to be Estabilished”,“Bullying is therefore no primarily a 

description of a person or a behaviour but a kind of relationship. Those who 

bully and those who aee bullied are in a relationship with each other”, 

“Bullying is a relationship of violence: i.e. involving the intent to harm 

(Including, potentially, physical, emotional and other means). It is not the 

only form of violence, but it is one form. As such, it is ethically 

wrong”,“Bullying’s intention is not only domination, but a radical 

domination involving the attempted extinguishment of agency. The goal is 

not subjection but abjection. “Bullying involves intended action: it is an 

active and deliberate intervention. The intention to harm is not negated by 

culpable ignorance”, “The actual intervention may not be repeated, but the 

threat at least needs to be sustained over time. Typically, the threat will be 
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sustained by actions: looks, messages, confrontations or physical 

interventions”  

 

Ada banyak definisi mengenai Bullying, terutama yang terjadi dalam 

konteks lain (tempat kerja, masyarakat, komunitas virtual) Riauskina, 

Djuwita dan Soesetio (2005) seperti dikutip dalam Widyawati (2014:29) 

mendefinisikan school Bullying sebagai perilaku agresif yang dilakukan 

berulang-ulang oleh seseorang/sekelompok siswa yang memiliki kekuasaan, 

terhadap siswa/siswi lain yang lebih amat lemah, dengan tujuan menyakiti 

orang tersebut. Mereka kemudian mengelompokkan perilaku Bullying 

kedalam 5 kategori:  

a. Kontak fisik langsung (memukul, mendorong, menggigit, menjambak, 

menendang, mengunci seseorang dalam ruangan, mencubit, mencakar, 

juga termasuk memeras dan merusak barang-barang yang dimiliki orang 

lain), 

b. Kontak verbal langsung (mengancam, mempermalukan, merendahkan, 

mengganggu, memberi panggilan nama (name-calling), sarkasme, 

merendahkan (put-downs), mencela/mengejek, mengintimidasi, memaki, 

menyebarkan gosip), 

c. Perilaku non verbal langsung (melihat dengan sinis, menjulurkan lidah, 

menampilkan ekspresi muka yang merendah, mengejek, atau 

mengancam; biasanya disertai oleh Bullying fisik atau verbal).  

d. Perilaku non-verbal tidak langsung (mendiamkan seseorang, 

memanipulasi persahabatan sehingga menjadi retak, sengaja mengucilkan 

atau mengabaikan, mengirim surat kaleng),  

e. Pelecehan seksual (kadang dikategorikan perilaku agresi fisik atau 

verbal.  

 

Penelitian mengenai Bullying yang dilakukan oleh Ann Frisen, Kristina 

Holmqvist dan Daniel Oscarsson (2008) mengelompokkan Bullying kedalam 

kategori yang memberikan pilihan jawaban atas pertanyaan “apa yang anda 

pikirkan mengenai apa itu Bullying”, sembilan kategori itu adalah:  

1. Descriptions of verbal Bullying, for example: being teased, being called 

malicious names or receiving spiteful comments.  
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2. Descriptions of indirect Bullying, for example: being left alone or outside 

the peer group, being ignored, being pointed at negatively, having people 

speak badly of you behind your back or spreading rumours about you.  

3. Descriptions of physical Bullying, for example: getting beaten, kicked or 

pushed, or being physically injured in any other way.  

4. Non-defined aggresive actions, for example: being harassed or subjected 

to violations or being disrespected.  

5. Bullying is something negative, for example: Bullying is awful or wrong, it 

should not exist.  

6. Bullying occurs repeatedly and over time, for example: getting beaten 

every day, teasing someone all the time, the Bullying is continuous, 

someone is on your back time and time again.  

7. In Bullying there is an imbalance of power, for example: several people 

attack one single person, harassing someone who is weaker, the bullied 

person can’t defend him/herself.  

8. The victim’s experience of an action affects the definition, for example: it 

is Bullying if the person who is bullied feels sad, violated or disrespected.  

9. Other definitions; this category includes answers that did not fit into thhe 

eight categories above, for example: deliberately obstructing work at 

school, being robbed or being threatened.  

 

2.4 Kerangka Berpikir  

 

Tindak Pidana 

Bullying 

 

 

Undang-Undang 

Terkait 

 

Upaya Penal dan 

non Penal 

 

UU Nomor 35 

Tahun 2014 

 

 

UU Nomor 11 

Tahun 2012 

 

Formulasi 

Pasal  

 

Program 

Khusus 

 

Diversi 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Penelitian Hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan 

hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna 

menjawab isu hukum yang dihadapi. Hal ini sesuai dengan karakter 

perspektif ilmu hukum. Penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan 

argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan 

masalah yang dihadapi. (Marzuki, 2007:35) 

3.1 Pendekatan Penelitian  

Pendekatan Penelitian dalam skripsi ini menggunakan metode 

kualitatif, penelitian kualitatif merupakan suatu penelitian yang banyak 

digunakan dalam penelitian dibidang sosial, penelitian kualitatif merupakan 

suatu penelitian yang hasil penelitiannya tidak diperoleh melalui prosedur 

statistik atau metode kuantifikasi yang lain. Peneliti menggunakan 

pendekatan naturalistik untuk memahami suatu fenomena tertentu (Kuntari, 

TT:1) 

Menggunakan metode kualitatif dikarenakan dalam skripsi ini 

menjelaskan secara deskriptif mengenai perlindungan yang diberikan oleh 

hukum terhadap pelaku tindak pidana Bullying maupun korban tindak pidana 

Bullying di Indonesia, dijelaskan secara terperinci terkait dengan pasal-pasal 

yang termasuk dalam kategori tindak pidana Bullying, di dalam skripsi ini 

juga akan memberikan gambaran terkait dengan formulasi hukum pidana  



25 
 

 
 

yang tepat untuk menanggulangi permasalahan tindak pidana Bullying di 

Indonesia.  

3.2 Jenis Penelitian  

Jenis Penelitian hukum yang digunakan dalam skripsi ini adalah 

Penelitian hukum normatif, menggunakan Jenis penelitian hukum normatif 

dikarenakan penelitian ini menggunakan peraturan perundang-undangan dan 

data sekunder sebagai rujukan penelitian terkait dengan perlindungan yang 

hakikatnya dimiliki oleh setiap orang, terutama yang menjadi fokus disini 

adalah terhadap pelaku maupun korban dari tindak pidana Bullying di 

Indonesia, yang mana akan menjelaskan secara meluas. Hal ini selaras 

dengan pengertian penelitian hukum normatif yang dikemukakan oleh 

Suratman (2013), yang mana penelitian hukum normatif merupakan nama 

lain dari penelitian hukum doktriner, juga disebut sebagai penelitian 

perpustakaan atau studi dokumen. Disebut penelitian hukum doktriner karena 

penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang 

tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain. Dikatakan sebagai penelitian 

hukum perpustakaan ataupun studi dokumen disebabkan penelitian ini lebih 

banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di 

perpustakaan. Penelitian perpustakaan demikian dapat dikatakan pula sebagai 

lawan dari penelitian empiris (penelitian lapangan), yang termasuk dalam 

data sekunder meliputi buku-buku, buku-buku harian, surat-surat pribadi, dan 

dokumen-dokumen resmi dari pemerintah. Data sekunder ini dapat bersifat 

pribadi dan bersifat publik. Yang bersifat pribadi misalnya surat-surat, sejarah 

kehidupan seseorang, buku-buku harian dan lain-lain, sedangkan yang 
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bersifat publik meliputi data resmi dari instansi pemerintah, data arsip, 

yurisprudensi Mahkamah Agung, dan sebagainya (Suratman, 2013:51).  

3.3 Fokus Penelitian  

Fokus penelitian dalam penelitian ini adalah mengenai Tindak Pidana 

Bullying, Khususnya Bullying yang dilakukan di dunia nyata, dan bukan 

merupakan Bullying yang dilakukan di media elektonik. perlindungan yang 

diberikan oleh hukum terhadap pelaku dan korban tindak pidana Bullying di 

Indonesia ditinjau dari beberapa pengaturan perundang-undangan yang 

berlaku saat ini, serta mengenai formulasi hukum pidana atau kebijakan 

hukum yang tepat untuk menanggulangi tindak pidana Bullying di Indonesia.  

3.4 Sumber Data  

 

Dikarenakan penelitian dalam skripsi ini menggunakan metode 

penelitian hukum Normatif, maka Sumber penelitian yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah sumber data sekunder, yang mencakup:  

1. Bahan Hukum Primer  

a.  Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) Republik Indonesia Tahun 

1945.  

b. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.  

c. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan 

Pidana Anak  
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2. Bahan Hukum sekunder 

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah hasil-

hasil penelitian terdahulu berupa jurnal-jurnal penelitian maupun dokumen 

lain yang terkait, seperti:   

a. Rincian Data Kasus Perlindungan Anak Klaster Pendidikan Komisi 

Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) 

b. “Bullying and Agency: Definition, Intervention and Ethics”. Journal of 

Youth Studies, London Tahun 2013.  

c “Pendekatan Restorative Justice Sebagai Upaya penyelesaian School 

Bullying”. Jurnal Yustisia edisi 90, Fakultas Hukum Universitas 

Negeri Semarang Tahun 2014.  

d. “Faktor Yang Mempengaruhi Remaja Dalam Melakukan Bullying”. 

Jurnal Penelitian dan PPM ISSN Vol 4, Universitas Diponegoro 

Tahun 2007.  

 

3.5 Teknik Pengambilan Data  

 

Teknik pengambilan data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini 

adalah jenis penelitian kualitatif maka data yang diperoleh haruslah 

mendalam, jelas, dan spesifik. (Sugiyono, 2009:225) menjelaskan bahwa 

pengambilan data dapat diperoleh dari hasil observasi, wawancara, 

dokumentasi dan gabungan/triangulasi. Pada penelitian ini peneliti 

menggunakan teknik pengambilan data dengan cara Studi kepustakaan. 



28 
 

 
 

Teknik kepustakaan merupakan data yang diperoleh melalui penelitian 

kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yaitu 

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, buku-buku, 

dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian.  

3.6 Validitas Data 

 

Validitas data dalam penelitian ini adalah untuk menentukan ketepatan 

antara data di lapangan dengan data yang diberikan oleh penulis. Teknik yang 

digunakan dalam menguji validitas data dalam penelitian ini adalah 

menggunakan teknik triangulasi. 

Peneliti melakukan teknik triangulasi dengan membandingkan dan 

mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui 

sumber yang berbeda (Bachri, 2010:54), sehingga dalam penelitian ini 

penulis dapat membandingkan informasi yang dihasilkan dari sumber pustaka 

yang satu dengan sumber pustaka yang lainnya baik berupa peraturan 

perundang-undangan, buku-buku, artikel, maupun jurnal-jurnal penelitian 

terdahulu.  

3.7 Analisis Data  

 

Analisis data adalah mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam 

pola, kategori, satuan uraian dasar sehingga dapat ditentukan tema dan dapat 

dirumuskan hipotesis seperti yang disarankan oleh data.  
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Metode analisis yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode 

kualitatif yaitu berbentuk atas suatu penelitian atau ukuran secara tidak 

langsung dengan kata lain yakni kesimpulan yang dituangkan dalam bentuk 

pernyataan dan tulisan atau dengan kata lain adalah teknik deskriptif. Sifat 

analisis deskriptif maksudnya adalah, bahwa peneliti dalam menganalisis 

berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas objek 

penelitian sebagaimana hasil hasil penelitian yang dilakukan oleh Mukti, 

Fajar dan Yulianto Achmad (2013:183) setelah data-sata dianalisis 

selanjutnya diuraikan dalam skripsi yang disusun secara induksi.  

Data yang terkumpul dalam penelitian ini, dianalisis dengan metode 

analisa kualitatif. Analisa kualitatif menurut Bogdan dan Biglen yang dikutip 

oleh (Moleong, 2007) adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja 

dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan 

yang dapat dikelola, mengsistensiskannya, mencari dan menemukan pola, 

menemukan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang diceritakan 

kepada orang lain. (Moleong, 2007:248). 

1. Pengumpulan Data 

Pengumpulan data merupakan suatu proses kegiatan yang dilakukan dalam  

penelitian ini adalah pengumpulan data secara kepustakaan mulai dari 

peraturan perundang-undangan, Jurnal jurnal penelitian, maupun dokumen 

lain yang mendukung penelitian ini. 

2. Reduksi Data  

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusat perhatian pada 

penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul 
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dari catatan tertulis di lapangan. Kegiatan reduksi data berlangsung terus-

menerus selama proses kualitatif berlangsung. Reduksi data bukanlah hal 

yang terpisah dari analisis pilihan-pilihan penelitian tentang data mana 

yang dikode dan mana yang dibuang, semua itu adalah pilihan, pilihan 

analis. Reduksi data merupakan bentuk analisis data yang menajam, 

menggolongkan mengarahkan, dan membuang yang tidak perlu serta 

mengorganisasikan data dengan cara sedemikian rupa sehingga 

kesimpulan finalnya dapat ditarik dan di verifikasi.  

3. Penyajian Data  

Penyajian data sebagai sekumpulan informasi yang tersusun memberi 

kemungkinan adanya penarik kesimpulan dan pengambil tindakan. Bentuk 

penyajian data kualitatif yang sering digunakan adalah bentuk teks naratif. 

Penyajian dalam bentuk data kualitatif ini meliputi bentuk matrik, grafik, 

jaringan dan bagan. Bentuk-bentuk ini diolah dan dirancang untuk 

menggabungkan informasi yang telah disusun dalam bentuk yang lebih 

sederhana.  

4. Penarikan kesimpulan  

Penarikan kesimpulan adalah inti dari suatu data yang telah terkumpul 

pada suatu proses penelitian yang telah dilaksanakan sehingga penelitian 

yang telah dilaksanakan tersebut memperoleh kesimpulan atau verifikasi 

akhir. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1   Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku dan Korban 

Tindak Pidana Bullying Menurut Undang-Undang 

Perlindungan Anak 

Tindak pidana Bullying bukanlah merupakan suatu tindak pidana 

baru di tengah  masyarakat, di luar negeri tindak pidana Bullying ini sudah 

dikenal sejak lama, bahkan Bullying tidak mengenal batas usia, 

pendidikan, maupun jenis kelamin. Bullying juga sering dianggap bahan 

candaan ketika seseorang berusaha untuk membuat suatu lawakan, namun 

candaan tersebut yang biasanya menyakitkan karena seringkali 

menyangkut terkait seseorang yang terlihat “berbeda” dari yang lain. 

Permasalahan Bullying ini ternyata telah didokumentasikan dan dipelajari 

oleh beberapa negara di dunia (Jimerson, TT:1) misalnya Australia, 

Belgia, Brasil, Kanada, Cina, Denmark, Inggris, Finlandia, Prancis, 

Jerman, Yunani, Irlandia, Italia, Latvia, Lithuania, Jepang, Belanda, 

Selandia Baru, Norwegia, Portugal, Skotlandia, Afrika Selatan. Korea 

Selatan, Swedia, Swiss, Turki, dan Amerika Serikat, sampai saat ini 

penelitian di semua negara dimana Bullying telah diselidiki, telah 

mengungkapkan kebenaran dari permasalahan Bullying. Di negara Jepang 

bahkan terdapat tanggal yang paling ditakuti oleh siswa Jepang, karena 

tanggal tersebut adalah tanggal dimana paling banyak kasus bunuh diri 
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terjadi, yakni tanggal 1 September. Seperti yang dilansir oleh 

Liputan6.com (september-hari-yang-paling-ditakuti-oleh-siswa-jepang), di 

dalam beritanya menyatakan bahwa terdapat beberapa siswa yang sempat  

mengalami Bullying di sekolahnya hingga berpikir untuk mengakhiri 

hidupnya dengan cara bunuh diri. Nanae Munemasa (17) yang sudah 

mengalami Bullying di tingkat Sekolah Dasar (SD), berupa dipukuli oleh 

teman sekelompok anak laki-laki dengan sapu, dikunci di kamar mandi 

perempuan, bahkan pernah diserang di kolam renang saat melaksanakan 

les renang, tindak Bullying itu mengakibatkan Nanae mulai berhenti untuk 

sekolah dan bahkan pernah berpikir untuk mengakhiri hidupnya, Apa yang 

dialami oleh Nanane tidak jauh berbeda dengan yang dialami oleh Masa 

(nama samaran), Masa mulai mengalami saat-saat sulit di Sekolah 

Menengah Atas (SMA), ketika dia mulai di Bully, hingga tidak dapat 

menghadapi tekanan saat tahun ajaran baru dimulai setiap tanggal 1 

September, dan berpikir untuk bunuh diri.  

Kasus yang sama tidak hanya dialami oleh Nanae dan Masa, 

banyak siswa di sekolah-sekolah Jepang melakukan bunuh diri tiap tanggal 

1 September dibandingkan dengan hari lainnya. Menurut kantor kabinet 

Jepang (dalam Liputan6.com), 1 September adalah hari “bersejarah” 

dimana jumlah anak di usia dibawah 18 tahun melakukan bunuh diri.  

Menurut catatan (liputan6.com) dari tahun 1972 hingga 2013, ada 18.048 

kasus bunuh diri pada anak-anak usia sekolah di Jepang. Atau kalau dirata-

rata, 31 Agustus ada 92 kasus bunuh diri, 1 Septermber terdapat 131 anak 

bunuh diri dan 2 September berjumlah 94 kasus angka tertinggi juga 

https://www.liputan6.com/global/read/2307716/1-%0cseptember-hari-yang-paling-ditakuti-oleh-siswa-jepang
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didapati di bulan April ketika semester pertama tahun ajaran sekolah 

Jepang dimulai. faktor penyebab mereka memilih untuk mengakhiri 

hidupnya. Menurut data pemerintah Jepang, 90% murid di Jepang pernah 

melakukan Bullying dan pernah menjadi korban.  

Permasalahan Bullying di Jepang bukanlah suatu permasalahan 

yang mudah untuk dihentikan, mengingat 90% murid di Jepang pernah 

melakukan Bullying dan pernah menjadi korban, bahkan seperti membagi 

murid sekolah di Jepang menjadi kelompok pelaku atau kelompok korban, 

jika memang tidak memilih menjadi “pelaku” Bullying, maka akan 

menjadi target Bullying selanjutnya. Perlunya peran serta pihak sekolah, 

pihak orangtua, dan pihak pemerintah, ke tiga pihak itulah yang nantinya 

akan bekerjasama dan saling mempengaruhi untuk menanggulangi 

maupun mencegah permasalahan Bullying. Bullying di negara Jepang 

diatas merupakan salah satu contoh kecil di negara tersebut, belum 

termasuk dengan beberapa negara di Asia maupun negara di  Dunia.  

4.1.1 Realita Tindak Pidana Bullying di Indonesia.  

Tindak Pidana Bullying yang dilakukan oleh masyarakat, terutama 

remaja dan anak-anak, menjadi tindak pidana yang dikhawatirkan akan 

mengganggu kelangsungan hidup seseorang di dalam lingkungan 

masyarakat maupun di lingkungan sekolah. Berdasarkan data yang 

diperoleh, berikut Rincian Tabel Data Kasus Pengaduan Anak Berdasarkan 

Klaster Perlindungan Anak, Tahun 2011-2019: 
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Tabel 4.1 Rincian Tabel Data 

Kasus Pengaduan Anak Berdasarkan Klaster Perlindungan Anak 

Komisi Perlindungan Anak Indonesia 

No. 
Kasus 

Perlindungan Anak 

Tahun 
Jumlah 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

1 

 

  Sosial dan Anak 

dalam Situasi 

Darurat  

86 75 238 183 167 236 286 302 64 1637 

101     Anak Terlantar 

(Anak   Penyandang 

Masalah 

Kesejahteraan 

Sosial) 

48 35 61 76 67 90 144 152 52 

 

  Balita Terlantar     

(Korban) 
10 9 16 19 14 21 37 35 4 

  Anak Terlantar       

(Korban) 
12 8 15 21 17 26 39 28 9 

  Anak Mengemis 

(Korban) 
9 7 9 12 10 13 16 17 6 

  Anak Jalanan 

(Korban) 
6 3 6 8 9 12 22 19 18 

  Anak Gelandangan 

(Korban)  
3 4 5 7 6 7 15 13 8 

  Anak Dari Keluarga 

Miskin (Korban) 
5 3 6 6 8 7 14 24 5 

  Anak Berkebutuhan 

Khusus (Korban) 
3 1 4 3 3 4 10 16 2 

102      Anak Dalam 

Keadaan Darurat 

(Korban Konflik 

Sosial/Peperangan) 

17 22 44 19 14 20 24 21 10 

103   Anak Korban 

Bencana (Darat, 

Laut, Udara) 

21 18 133 88 86 126 118 129 2 
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2.    Keluarga dan 

Pengasuhan  

Alternatif  

416 633 931 921 822 857 714 857 479 6626 

201   Anak Korban 

Perebutan Hak 

Kuasa Asuh  

149 247 322 347 251 260 196 189 65 

 

202   Anak Korban 

Pelanggaran Akses 

bertemu Orang tua 

112 141 224 238 255 273 213 210 153 

203   Anak Korban 

Penelantaran 

Ekonomi (Hak 

Nafkah) 

94 154 237 223 182 183 147 163 121 

204   Anak Korban Di 

luar Pernikahan 
0 0 0 0 0 0 11 42 21 

205   Anak Korban 

Pengasuhan 

Bermasalah/Konflik 

Orang tua/Keluarga 

0 0 0 0 0 0 17 72 90 

206   Anak Korban 

Penelantaran Orang 

tua/ Keluarga 

0 0 0 0 0 24 32 56 20 

207   Anak Hilang 

(Sebagai Korban) 
24 35 70 41 41 39 35 46 2 

208  Anak Korban 

Penculikan Keluarga  
37 56 78 93 93 78 63 79 3 1568 

3  Agama dan Budaya 83 204 214 106 180 262 240 246 33 

 

301 Anak Korban Konflik                    

agama dan Budaya 
24 61 58 18 14 19 12 9 5 

302   Anak Korban 

Tayangan, Siaran 

dan Pertunjukkan 

Tidak Ramah Anak 

39 113 120 64 113 168 138 144 22 

303   Anak Korban 

Pengabaian Hak 

Agama 

0 0 0 0 0 6 7 5 1 

304   Anak Korban 

Pernikahan Di 

Bawah Umur 

14 8 20 4 7 15 21 14 3  



36 
 

 
 

305   Anak Sebagai 

Korban Terorisme 
0 0 0 0 0 0 4 10 0 

306  Anak Korban Paham 

Radikaslisme  
0 0 0 0 0 0 5 15 1 

307   Anak Korban 

Kecelakaan 

Rekreasi dan 

Permainan 

Berbahaya  

6 22 16 20 54 54 53 49 1 

4   Hak Sipil dan 

Partisipasi 
37 42 79 76 110 137 173 147 35 836 

401   Anak Tanpa 

Kepemilikan Kartu 

Kelahiran 

26 28 46 50 74 63 47 33 16 

 

402  Anak Korban Denda 

/Penyalahgunaan 

pembuatan Akta 

Kelahiran  

5 6 20 17 19 26 25 17 6 

403   Anak Korban 

Perkawinan 

Campuran dan 

Kewarganegaraan  

6 8 13 9 17 30 38 35 1 

404   Anak Korban 

Pelanggaran Hak 

Berpartisipasi 

0 0 0 0 0 0  22 5 

405  Anak Pelaku LGBT  0 0 0 0 0 11 14 15 2 

406  Anak Korban LGBT 0 0 0 0 0 7 26 25 5 

5 Kesehatan dan Napza 227 265 446 368 381 383 325 364 61 2820 

501 Anak Korban Mal 

Praktek 
22 22 52 28 48 47 61 56 4 

 

502  Anak Korban 

Penyakit menular 
46 55 79 62 41 48 70 71 23 

503   Anak Korban     

Keracunan 
62 76 94 86 62 59 42 69 15 

504   Anak Korban Akses 

Pelayanan 

Kesehatan 

45 63 151 73 118 94 77 84 12 

505   Anak Dengan HIV/ 

AADS 
6 4 8 8 7 8 7 6 3 
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506    Anak Pengguna 

Napza 
34 28 41 63 74 96 46 63 2 

507   Anak Pengedar 

Napza 
12 17 21 48 31 31 22 15 2 

6   Pendidikan 276 522 371 461 538 427 428 451 50 3524 

601   Anak Korban 

Tawuran Pelajar 
20 49 52 113 96 55 57 56 15 

 

602   Anak Pelaku 

Tawuran Pelajar 
64 82 71 46 126 76 74 88 4 

603   Anak Korban 

Kekerasan Di 

Sekolah (Bullying) 

56 130 96 159 154 122 129 107 7 

604   Anak Pelaku 

Kekerasan Di 

Sekolah (Bullying) 

48 66 63 67 93 131 116 127 1 

605   Anak Korban 

Kebijakan 
88 195 89 76 69 43 52 73 23 

7   Pornografi dan 

Cyber Crime 
188 175 247 322 463 587 608 679 54 3323 

701   Anak Korban 

Kejahatan Seksual 

Online  

17 11 23 53 133 112 126 116 2 

 

702   Anak Pelaku 

Kejahatan Seksual 

Online 

8 7 16 42 52 94 102 96 1 

703   Anak Korban 

Pornografi dari 

Media Sosial  

107 110 147 163 174 188 142 134 5 

704   Anak Pelaku 

Kepemilikan Media 

Pornografi 

56 47 61 64 104 103 110 112 2 

705   Anak Korban 

Bullying di Media 

Sosial  

0 0 0 0 0 34 55 109 6 

 

706     Anak Pelaku 

Bullying di Media 

Sosial  

0 0 0 0 0 56 73 112 12 

8   Anak Berhadapan 

Hukum (ABH) 
695 1413 1428 2208 1221 1314 1403 1434 376 
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   ABH Sebagai Pelaku           

801   Anak Sebagai 

Pelaku Kekerasan 

Fisik  

46 53 76 105 81 108 112 107 49 

802   Anak Sebagai 

Pelaku Kekerasan 

Psikis  

15 11 21 27 22 39 41 32 6 

803    Anak Sebagai Pelaku 

Kekerasan Seksual 
123 324 247 561 157 146 168 161 102 

804   Anak Sebagai 

Pelaku Pembunuhan  
32 46 53 66 36 48 51 54 5 

805   Anak Sebagai 

Pelaku Pencurian 
14 92 51 47 81 43 57 75 12 

806   Anak Sebagai 

Pelaku Kecelakaan 

Lalu Lintas 

9 86 48 58 52 71 76 82 11 

807   Anak Sebagai 

Pelaku Kepemilikan 

Senjata Tajam 

21 18 28 46 48 28 52 64 9 

808   Anak Sebagai 

Pelaku Penculikan 
6 27 21 17 6 8 8 11 2 

809  Anak Sebagai Pelaku 

Aborsi 
6 5 14 21 19 48 53 67 4 

810   Anak Sebagai 

Pelaku Terorisme 
0 0 0 14 0 0 4 8 0 

   ABH Sebagai 

Korban 
         

811   Anak Sebagai 

Korban Kekerasan 

Fisik 

94 57 215 273 197 146 173 166 74 

812   Anak Sebagai 

Korban Kekerasan 

Psikis 

35 16 74 41 58 64 62 51 7 

813    Anak Sebagai 

Korban Kekerasan 

Seksual 

216 412 343 656 218 192 188 182 55 

814 Anak Sebagai Korban 

Pembunuhan  
18 86 62 94 59 72 64 63 4 
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815 Anak Sebagai Korban 

Pencurian 
5 26 36 43 34 56 55 77 17 

816  Anak Sebagai 

Korban Kecelakaan 

Lalu Lintas 

7 58 49 51 74 94 93 87 4 

817  Anak Sebagai 

Korban Kepemilikan 

Senjata Tajam 

5 7 13 28 23 23 25 37 2 

818   Anak Sebagai 

Korban Penculikan 
26 45 47 34 16 36 34 22 5 

819   Anak Sebagai 

Korban Aborsi 
122 4 5 11 16 64 58 61 4 

820   Anak Sebagai 

Korban Bunuh Diri  
12 35 17 19 15 16 17 18 1 

  Anak Sebagai Saksi           

821   Perlindungan Saksi 

Oleh LPSk  
1 1 3 4 2 3 3 3 0 

822   Perlindungan Saksi 

Oleh Kepolisian  
2 4 5 6 7 9 5 6 3 

 

9   Trafficking dan 

Eksploitasi 
160 173 184 263 345 340 347 329 15 2156 

901 Anak Sebagai Korban 

Perdagangan 

(Trafficking) 

27 52 43 75 55 72 58 65 5 

 

902     Anak Sebagai Korban 

Prostitusi Anak 
16 27 60 83 117 112 104 93 1 

903   Anak Sebagai 

Korban ekspliotasi 

Seks Komersial 

Anak (ESKA) 

59 37 51 46 72 69 89 80 5 

904 Anak Sebagai Korban 

Eksploitasi Pekerja 

Anak 

58 57 30 59 101 87 96 91 4 

10 Kasus Perlindungan 

Anak Lainnya 
10 10 173 158 82 79 55 76 29 672 

 Anak sebagai Korban 

kelalaian Orangtua 

/Lingkungan 

10 10 173 158 82 79 55 76 29 

 

 TOTAL  2178 3512 4311 5066 4309 4622 4579 4885 1192  
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Berdasarkan Data Di atas yang diperoleh dari Komisi Perlindungan Anak 

Indonesia (KPAI), Data Masuk pertanggal 31 Mei 2019, menunjukan beberapa 

kasus terakit dengan Bullying, yaitu : 

a. Anak korban kekerasan di Sekolah (Bullying)  

Berdasarkan data yang didapatkan oleh penulis, di dalam data 

tersebut terdapat kasus Pengaduan anak berdasarkan Klaster Pendidikan, 

jumlah data yang didapat dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, pada 

rentang tahun 2011 sampai dengan 2019 terdapat sejumlah 960 kasus 

(sampai dengan data diterbitkan) dengan rincian pada tahun 2011 sebanyak 

56 Kasus, tahun 2012 sebanyak 96 kasus, tahun 2013 sebanyak 96 kasus, 

tahun 2014 sebanyak 159 kasus, tahun 2015 sebanyak 154 kasus, tahun 

2016 sebanyak 122 kasus, tahun 2017 sebanyak 129 kasus, tahun 2018 

sebanyak 107 kasus, dan tahun 2019 sebanyak 7 kasus (per tanggal 31 Mei 

2019). 

Pada tabel rincian data kasus pengaduan anak klaster perlindungan 

anak,  tertulis “anak korban kekerasan di Sekolah (Bullying)”. dalam 

kalimat anak korban kekerasan di sekolah (Bullying) seperti 

menyamaratakan antara kekerasan dengan Bullying, namun Bullying tidak 

semata-mata diartikan dengan kekerasan, kekerasan memang termasuk di 

dalam Bullying, adapun Bullying digolongkan menjadi dua yakni langsung 

dan tidak langsung,  (Harris, 2003):  

a. langsung   : mengejek atau menggoda, memanggil nama,   mengecam  

secara tidak adil, gerakan mengancam atau tidak 
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senonoh, tatapan mengancam, memukul, menggunakan 

senjata atau secara fisik mengancam akan 

menggunakannya, mencuri atau menyembunyikan milik 

orang lain  

b. tidak langsung : mempengaruhi orang lain untuk mengejek atau 

menggoda, mempengaruhi orang lain untuk memanggil 

nama, mempengaruhi orang lain untuk mengkritik secara 

tidak adil, menyebarkan rumor tentang orang lain, 

melakukan panggilan telepon tanpa nama, mengabaikan 

orang. 

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dipastikan bahwa Bullying 

bukan hanya mengenai kekerasan, namun juga beberapa tindakan lain yang 

perlu diperhatikan, karena setiap tindakan memiliki dampak bagi pelaku 

maupun korban. Mengenai anak korban kekerasan di sekolah (Bullying), 

(Harris, 2003:5) di dalam bukunya menjelaskan siapa itu korban Bullying, 

yakni:  

“Korban biasanya memang berada pada anak yang memiliki tingkat 

sosial rendah, tidak berdaya dan cenderung lemah. Pada pernyataan di atas 

para korban menggambarkan diri mereka sebagai seorang yang tidak 

menarik, bodoh dan gagal, Karena pemikiran inilah ditakutkan terjadi 

dampak lain yang mengakibatkan seseorang untuk melakukan bunuh diri, 

pemikiran mereka yang menganggap tidak mampu bertahan dan akhirnya 

berpikir bahwa bunuh diri merupakan pilihan yang menarik, selain bunuh 

diri juga memungkinkan terdapat dampak secara psikologis maupun fisik. 
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Korban provokatif biasanya lebih berani daripada korban pasif, mereka 

memiliki keberanian untuk melawan, meskipun tidak efektif dan berakhir 

dengan kekalahan”. 

b. Anak Pelaku Kekerasan di Sekolah (Bullying)  

 Berdasarkan tabel rincian data di atas, Jumlah kasus anak sebagai 

pelaku kekerasan di sekolah (Bullying) berdasarkan data Komisi 

Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dengan jumlah 712 kasus pada 

rentang tahun 2011 sampai dengan 2019, dengan rincian pada tahun 2011 

sebanyak 48 kasus, tahun 2012 sebanyak 66 kasus, tahun 2013 sebanyak 63 

kasus, tahun 2014 sebanyak 67 kasus, pada tahun 2015 sebanyak 93 kasus, 

pada tahun 2016 sebanyak 131 kasus, pada tahun 2017 sebanyak 116 kasus, 

tahun 2018 sebanyak 127 kasus, dan tahun 2019 sebanyak 1 kasus (per 

tanggal 31 Mei 2019).   

Hal yang dapat menyebabkan seseorang utnuk menjadi Pelaku 

Bullying adalah umumnya Pelaku berada dalam kelas sosial yang lebih 

tinggi dibandingkan dengan korban Bullying, mereka memiliki kekuatan 

untuk mengintimidasi korban sehingga korban menjadi tidak berdaya untuk 

melawan, para pelaku seperti mendapatkan kepuasan atas apa yang mereka 

lakukan terhadap korban yang sama dalam waktu yang relatif lama. Salah 

satu karakteristik dari pelaku adalah berasal dari lingkungan keluarga yang 

mana orangtuanya sering menggunakan hukuman fisik terhadap si pelaku, 

sebagaimana disebutkan dalam (Harris, 2003:5) “another characteristic of 

bullies is that they often have parents and guardiants who use physical 
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punishment, frequently, their parenvchild relationships are poor, resulting 

in hositility towards their environments.  

Pernyataan ini didukung oleh pendapat Olweus yang dikutip oleh 

(Fast, 2016:27) bahwa terdapat 5 faktor risiko yang mempengaruhi 

seseorang anak untuk menjadi pelaku Bullying, yaitu :  

1. Parents di not bond with the children when he or she was infant  

2. Parents failed to inhibit the child’s aggresion  

3. Parents model aggression and physicial violence as  their primary 

problem-solving strategies  

4. The child has an inborn penchant toward aggressive and impulsive 

behaior  

5. The child is larger and stonger than other children his age  

Apabila dianalisis melalui dua pendapat di atas, dapat dikatakan 

bahwa peran orang tua cukup penting di dalam membangun karakter anak, 

anak yang dididik dengan pola kekerasan akan menghasilkan anak yang 

berkarakter keras dan cenderung mudah melakukan kekerasan di dalam 

kehidupannya, oleh karenanya pada tindak pidana Bullying ini sudah 

seharusnya diantisipasi dengan memberikan pemahaman terhadap anak dan 

orang tua agar tindak pidana Bullying ini dapat diantisipasi.  

c. Anak Sebagai Pelaku Kekerasan Fisik.  

Berdasarkan rincian tabel data dari tahun 2011 sampai tahun 2019 kasus 

Anak sebagai Pelaku Kekerasan Fisik berjumlah 737 Kasus, dengan rincian 

pada tahun 2011 sebanyak 46 kasus, tahun 2012 sebanyak 53 kasus, tahun 

2013 sebanyak 76 kasus, tahun 2014 sebanyak 105 kasus, tahun 2015 

sebanyak 81 kasus, tahun 2016 sebanyak 108 kasus, tahun 2017 sebanyak 
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112 kasus, tahun 2018 sebanyak 107 kasus, dan tahun 2019 sebanyak 49 

kasus (per tanggal 31 Mei 2019) 

d. Anak Sebagai Pelaku Kekerasan Psikis  

Berdasarkan rincian tabel data dari tahun 2011 sampai tahun 2019 dengan 

jumlah total 214 kasus, dengan rincian sebagai berikut, pada tahun 2011 

sebanyak 15 kasus, pada tahun 2012 sebanyak 11 kasus, pada tahun 2013 

sebanyak 21 kasus, pada tahun 2014 sebanyak 27 kasus, pada tahun 2015 

sebanyak 22 kasus, pada tahun 2016 sebanyak 39 kasus, pada tahun 2017 

sebanyak 41 kasus, pada tahun 2018 sebanyak 32 kasus, dan pada tahun 201 

sebanyak 6 kasus (per tanggal 31 Mei 2019) 

e. Anak Sebagai Korban Kekerasan Fisik 

Berdasarkan rincian tabel data dari tahun 2011 sampai tahun 2019, kasus 

anak sebagai korban kekerasan fisik memiliki jumlah total sebanyak 1.395 

kasus, dengan rincian pada tahun 2011 sebanyak 94 kasus, pada tahun 2012 

sebanyak 57 kasus, pada tahun 2013 sebanyak 215 kasus, pada tahun 2014 

sebanyak 273 kasus, pada tahun 2015 sebanyak 197 kasus, pada tahun 2016 

sebanyak 146 kasus, pada tahun 2017 sebanyak 173 kasus, pada tahun 2018 

sebanyak 166 kasus, dan pada tahun 2019 sebanyak 74 kasus (Per tanggal 

31 Mei 2019)  

f. Anak Sebagai Korban Kekerasan Psikis  

Berdasarkan rincian tabel data dari tahun 2011 sampai tahun 2019 Anak 

Sebagai Korban Kekerasan Psikis memiliki jmlah total sebanyak 408 kasus, 

dengan rincian pada tahun 2011 sebanyak 35 kasus, tahun 2012 sebanyak 16 
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kasus, tahun 2013 sebanyak 74 kasus, tahun 2014 sebanyak 41 kasus, tahun 

2015 sebanyak 58 kasus, tahun 2016 sebanyak 64 kasus, tahun 2017 

sebanyak 62 kasus, tahun 2018 sebanyak 51 kasus, dan tahun 2019 

sebanyak 7 kasus (per tanggal 31 Mei 2019) 

4.1.2 Perlindungan hukum terhadap pelaku dan korban Bullying 

ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Anak  

a. Perlindungan Terhadap Korban Bullying berdasarkan Kitab Undang- 

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.  

Setiap warga negara pada hakikatnya berhak atas rasa aman dan 

memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dari ancaman, seperti 

yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar (UUD) Republik Indonesia 

Tahun 1945,  

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, 

kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, 

serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan 

untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”  

Termasuk didalamnya mendapatkan perlindungan dari tindak 

pidana Bullying, yang mana tindak pidana Bullying dapat memberikan 

rasa takut maupun dampak secara fisik dan psikis lainnya. Di Indonesia 

sendiri terdapat peraturan mengenai tindak pidana Bullying, yaitu 

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.  



46 
 

 
 

 

Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 

“Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, 

menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap 

anak”  

 Pada pasal ini yang menjadi perhatian adalah frasa dilarang 

melarang kekerasan terhadap anak, hal ini jelas karena dilindungi oleh 

Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak Pasal 16 

ayat (1) yang berhubungan dengan hak yang dimIliki oleh anak, 

menyatakan bahwa: “Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari 

sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak 

manusiawi”. Tanpa perumusan Undang-Undang pun tidak seharusnya 

seseorang apalagi seorang anak diperlakukan dengan kekerasan, dalam hal 

mendidik anak pun hendaknya orang tua mengesampingkan mendidik 

anak dengan metode kekerasan, karena anak cenderung mudah mengingat 

setiap hal yang diberikan oleh orang tuanya. Pendidikan orang tua 

terhadap anaknya yang dilakukan secara berulang akan terekam di dalam 

pikiran anak, anak yang dilahirkan dan dididik menggunakan metode 

kekerasan, berpotensi untuk melakukan kekerasan juga di dalam 

lingkungan sosialnya.  

 Alasan mengapa pasal ini menjadikan pasal perlindungan bagi 

anak untuk terhindar dari tindak pidana Bullying adalah mengingat bahwa 

salah satu jenis Bullying adalah Bullying Fisik, apabila tidak dijabarkan 

mengenai kekerasan yang dimaksudkan dalam pasal ini, cenderung akan 
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menghasilkan definisi kekerasan yang menggunakan kekerasan fisik, 

kekerasan fisik yang dilakukan berulang dapat dikenali dengan adanya 

bekas luka, namun tidak selamanya Bullying fisik hanya menimbulkan 

luka-luka, Bullying fisik juga dapat menimbulkan dampak psikis seperti 

trauma atau bahkan apabila kekerasan dilakukan di lingkungan sekolah, 

akan menyebabkan korban memutuskan untuk tidak datang ke sekolah.  

b. Perlindungan terhadap pelaku tindak pidana Bullying berdasarkan Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.  

Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak 

menggantikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan anak 

yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum 

masyarakat karena belum secara komprehensif memberikan perlindungan 

kepada anak yang berhadapan dengan hukum. Pada kasus tindak pidana 

Bullying, penulis menitik beratkan pada pasal yang erat kaitannya dengan 

kekerasan, yaitu pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan 

Anak. Pasal tersebut memiliki apabila dilanggar memiliki konsekuensi yang 

tercantum dalam Pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan 

Anak, yang berbunyi:  

(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 76C, 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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(2) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) luka berat, maka 

pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun 

dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).  

(3) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) mati, maka 

pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) 

tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar 

rupiah).  

(4) Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada  

ayat (1), ayat (2), ayat (3) apabila yang melakukan penganiayaan 

tersebut orang Tuanya.  

Merujuk pada sanksi yang diberikan pada Pasal 80 ayat (1) dan ayat (2), 

yang menyebutkan bahwa pidana yang diancam apabila Pasal 76C dilanggar 

adalah 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) dan pelaku 

dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda 

paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), maka berdasarkan 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, 

maka wajib diupayakannya diversi bagi anak. Hal ini sebagaimana diatur 

dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem 

Peradilan Pidana Anak, yang menyatakan bahwa:  
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Pasal 7  

(1) Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara 

anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversi.  

(2) Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam 

hal  tindak pidana yang dilakukan:  

a. diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun, dan  

b. bukan merupakan pengulangan tindak pidana.  

Pasal 80 ayat (1) dan ayat (2) sanksi pidana yang diancam terhadap 

pelaku adalah pidana penjara kurang dari 7 tahun, karenanya wajib 

diupayakannya diversi bagi kepentingan anak. Diversi yang dimaksud dalam 

Undang-Undang Sistem Peradilan Anak adalah pengalihan penyelesaian 

perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. 

Upaya diversi merupakan upaya dalam menciptakan keadilan restoratif, yaitu 

penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, 

keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama 

mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada 

keadaan semula, dan bukan pembalasan, sehingga Diversi memiliki dampak 

positif bagi pelaku dan korban ketika tuntutan korban telah dipenuhi oleh 

pelaku, sebagaimana disebutkan dalam (Rasdi dan Saru Arifin, 2016:90) 

“Settlednamicably will be a positive impact on the victim or the perpetrator 

when the victim demands have been met by the offender. Benefits of the parties 

gained from the forum’s discretion from the offender, for example, most of the 

discretionary application of the initiative made them feel/mem shadow will be 

in jail/prisons”. 
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4.2 Formulasi Hukum Pidana yang Seharusnya Dalam 

Menanggulangi Tindak  Pidana Bullying di Indonesia 

4.2.1 Upaya Penal dalam Menanggulangi Tindak Pidana Bullying di 

Indonesia  

Warga masyarakat Indonesia, sudah sepatutnya mendapatkan 

perlindungan dari ancaman tindak Pidana Bullying yang dapat terjadi 

terhadap siapapun dan kapanpun. Perlindungan disini dapat berupa 

perlindungan dari orang tua selaku pembimbing anak selama berada di 

lingkungan tempat tinggalnya, institusi pendidikan selama menempuh 

pendidikan formal, dan pemerintah Indonesia selama masih tinggal dan 

tercatat sebagai Warga Negara Indonesia.  Perlindungan dari pemerintah 

inilah yang biasanya berwujud dengan peraturan perundang-undangan, 

mengingat peraturan perundang-undangan ini bersifat publik yang berarti 

berlaku untuk setiap orang, dapat dikatakan perlindungan hukum yang 

diberikan pemerintah ini akan lebih berpengaruh, karena barangsiapa yang 

melanggar peraturan perundang-undangan tersebut akan dijatuhi sanksi 

pidana. Mengingat bahwa saat ini di Indonesia memiliki peraturan 

perundang-undangan yang terkait dengan tindak pidana Bullying, yaitu: 

Pasal 76C dan Pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 

Perlindungan Anak. Peraturan tersebut diatas terutama Pasal 76C dan 

Pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas 
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Undang-Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 merupakan pasal yang 

dijatuhi untuk pelaku tindak Pidana Bullying khususnya terhadap korban 

yang masih anak-anak.  

Seiring dengan berjalannya waktu, suatu perundang-undangan 

perlu diperbarui sesuai dengan perkembangan dan tuntutan  zaman, untuk 

dapat memenuhi perkembangan masyarakat itulah diperlukan pembaruan 

hukum pidana, baik hukum pidana materiil, hukum pidana formal, dan 

hukum pelaksanaan pidana.  

1. Pembaruan hukum pidana materil  

Menurut Muladi dalam bukunya Bunga Rampai Hukum Pidana, 

sebagaimana dikutip oleh Siahaan (2016: 29-30) dalam konteks sistem 

hukum pidana nasional di masa mendatang, idealnya dibentuk suatu 

hukum pidana materil dengan karakteristik sebagai berikut:  

a. Hukum pidana nasional dibentuk tidak sekedar alasan sosiologis, 

politis, dan praktis semata-mata, namun secara sadar harus disusun 

dalam kerangka ideologi nasional, yaitu Pancasila.  

b. Hukum pidana nasional di masa mendatang tidak boleh mengabaikan 

aspek aspek yang berkaitan dengan kondisi manusia, alam, dan 

tradisional.  

c. Hukum pidana nasional di masa mendatang harus dapat 

menyesuaikan diri kecenderungan-kecenderungan universal yang 

tumbuh dalam pergulatan masyarakat biadab. 

d. Hukum pidana nasional di masa mendatang harus memikirkan aspek-

aspek yang bersifat preventif.  

e. Hukum pidana nasional di masa mendatang harus selalu tanggap 

terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi guna 

meningkatkan efektif fungsinya dalam masyarakat.   
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2. Pembaruan Hukum Pidana Formal  

a. Aspek HAM  

Dengan dimensi yang mengedepankan HAM, secara teoritik dan 

praktik KUHAP mendatang hendaknya benar-benar konsekuen 

menerapkan hal-hal berikut: (Siahaan, 2016: 29-30)  

1. Perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum 

dengan tidak mengadakan perbedaan perlakuan.  

2. Penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan hanya  

didasarkan perintah tertulis oleh pejabat berwenang sesuai 

undang-undang dan hanya dalam hal dan dengan cara yang 

diatur dalam undang-undang. 

3. Setiap orang yang disangka, ditahan, dituntut dan atau 

dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak 

bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan 

kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.  

4. Apabila seseorang ditangkap, ditahan, dituntut, atau pun diadili 

tanpa berdasarkan undang-undang dan atau karena kekeliruan 

mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan, wajib diganti 

kerugian dan rehabilitasi, sejak tingkat penyidikan dan para 

pejabat penegak hukum yang dengan sengaja atau karena 

kelalaian menyebabkan asas hukum tersebut dilanggar, dituntut, 

dipidana dan atau dikenakan hukuman administrasi.  

5. Peradilan dilakukan secara cepat, sederhana, dan biaya ringan 

serta bebas, jujur, dan tidak memihak harus diterapkan secara 

konsekuen dalam seluruh tingkat pemeriksaan.  

6. Setiap orang yang tersangkut tindak pidana wajib diberi 

kesempatan memperoleh bantuan hukum guna kepentingan 

pembelanya.  

7. Kepada seorang tersangka, sejak saat dilakukan penangkapan 

dan atau penahanan wajib diberitahu dakwaan dan dasar hukum 

apa yang didakwakan, juga wajib diberitahukan segala haknya.  

b. aspek Asas  
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Lilik Mulyadi, dalam buku Bunga Rampai Hukum Pidana 

Perspektif, Teoritis dan Praktis, sebagaimana dikutip oleh Siahaan 

(2016:32) pembaruan KUHAP nantinya berorientasi pula kepada 

asas yang dianut dalam proses pemeriksaan perkara. Tegasnya 

apakah berorientasi kepada asas atau sistem akusator (accusatorial 

common law courts) atau inquisitoir (the inquisitorial ecclesiastical 

courts) ataukah campuran keduanya (the mixed type).  

Pembaruan hukum pidana disesuaikan dengan perkembangan zaman, 

yang mana norma yang sudah ada tidak lagi sesuai dengan tuntutan 

masyarakat ataupun belum pernah diatur sebelumnya, hal ini bertujuan 

untuk mencegah kejahatan ataupun menanggulangi kejahatan. Pencegahan 

dan penanggulangan kejahatan harus dilakukan dengan pendekatan 

“integral”, ada keseimbangan sarana penal dan non penal (Nawawi Arif, 

2010:78) dilihat dari sudut politik kriminal, kebijakan paling strategis 

melalui kebijakan non penal, karena lebih bersifat preventif dan karena 

kebijakan penal mempunyai keterbatasan/kelemahan (yaitu bersifat 

fragmentaris/simplistis/tidak struktural fungsional/simptomatik/tidak 

kausatif/tidak eliminatif/individualistik atau “offender oriented”/tidak 

“victim oriented”, lebih bersifat represif/tidak preventif, harus didukung 

oleh infrastruktur dengan biaya tinggi.  

Pencegahan dan penanggulangan kejahatan dengan sarana “penal” 

merupakan “penal policy” atau “penal law enforcement policy” yang 

fungsionalisasi/operasionalisasinya melalui beberapa tahap, yaitu, tahap 
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formulasi (kebijakan legislatif), tahap aplikasi (kebijakan 

yudikatif/yudisial), tahap eksekusi (kebijakan eksekutif/administratif).  

Tahap demi tahap dimulai dengan tahap formulasi, yang mana tahap 

formulasi sebagai permulaan tahap sudah sepatutnya merumuskan secara 

detail dan mengandung asas keadilan bagi pihak pelaku dan pihak korban, 

formulasi yang baik dan tepat sesuai dengan tuntutan zaman akan 

mempengaruhi pada tahap aplikasi, begitupun pada tahap eksekusi, 

aplikasi yang sesuai dengan formulasi akan berpengaruh pada tahap 

eksekusi. Tiga rangkaian tahap ini saling mempengaruhi satu sama lain, 

karenanya perlu formulasi yang tepat sebagai langkah awal menuju 

keadilan.  

Untuk dapat merumuskan pasal yang tepat, diperlukannya kajian 

perbandingan dari negara lain untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam 

merumuskan suatu pasal atau bahkan dalam merumuskan suatu 

perundang-undangan baru. Berikut beberapa negara yang mengatur 

mengenai Bullying, termasuk Bullying fisik maupun Bullying non fisik.  

1. Negara Finlandia 

The Criminal Code of Finland (39/1889, amendments up to 766/2015 

Included). 

Section 2- Aggravated deprivation of personal liberty (578/1995) 

If in the deprivation of personal liberty:  

(1) the loss of personal liberty lasts for longer than 72 hours, 
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(2) a serious danger is caused to the life or health of another, or  

(3) exceptional cruelty or the threat is aggravated also when assesed as 

a whole, the offender ahall be sentenced for aggravated 

deprivation of personal liberty to imprisonment for at least four 

months and at most four years. 

Pada bagian satu, mengatur mengenai perampasakan kebebasan pribadi, 

yang mana seseorang yang oleh kurungan, perbudakan, transportasi 

atau dinyatakan melanggar hukum, mencegah orang lain bergerak atau 

mengisolasi dia akan dihukum karena dirampas kebebasan pribadi, 

pelanggaran pada pasal ini didenda atau dijatuhi hukuman penjara 

paling lama dua tahun.  

Bagian dua mengatur mengenai perampasan kebebasan pribadi yang 

diperburuk, jika dalam perampasan pribadi: Hilangnya kebebasan 

pribadi berlangsung selama 72 jam, bahaya serius disebabkan oleh 

nyawa atau kesehatan orang lain, atau kekejaman luar biasa atau 

ancaman kekerasan hebat digunakan dan perampasan kebebasan pribadi 

diperparah juga ketika dinilai sebagai keseluruhan, pelaku akan 

dihukum karena perampasan kebebasan pribadi yang diperparah, 

dihukum penjara paling sedikit empat bulan dan paling lama selama 

empat tahun.   

Section 8 – Coercion (578/1995) 

A person who unlawfully by violence or threat forces another to do, 

endure or omit to do something shall, unless a more severe penalty has 
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been provided else where in law for the act, be sentenced for coercion 

to a fine or to imprisonment for at most two years.  

Pada bagian delapan, mengatur tentang kekerasan, yaitu seseorang yang 

melanggar hukum dengan kekerasan atau ancaman memaksa orang lain 

untuk melakukan sesuatu, menanggung, atau menghilangkan untuk 

melakukan sesuatu, diberikan hukuman yang lebih berat untuk tindakan 

tersebut, dihukum karena paksaan yaitu membayar denda atau hukuman 

penjara selama paling lama dua tahun.  

2. Negara Belgia 

Criminal code of the kingdom of Belgium (1867, as of 2018), Section V 

Torture, Inhumane care and degrading treatment  

For the purposes of this section, the following definitions apply:  

1. Torture: any deliberate inhuman treatment which causes acute pain 

or very seroius and crueal suffering, physical or mental  

2. Inhuman treatment; any treatment by which serous mental or 

physical suffering is intentionally  inflicted on a person, in particular 

for the purpose of obtaining information or a confession from him, to 

punish him, to put pressure on him or intimidate that person or 

others 

3. Degrading treatment: any treatment which causes the person subject 

to it, eyes or others or his own, serious humiliation or debasement.  
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Pada bagian lima, mengatur mengenai penyiksaan, perlakuan tidak 

manusiawi dan perlakuan merendahkan. penyiksaan: setiap perlakuan 

tidak manusiawi yang disengaja yang menyebabkan rasa sakit akut atau 

penderitaan yang sangat serius dan parah, secara fisik maupun mental , 

perlakuan tidak manusiawi: perlakuan apapun, secara penderitaan 

mental atau fisik yang serius secara sengaja dilakukan pada seseorang, 

khususnya untuk menghukumnya, untuk menekannya atau 

mengintimidasi orang itu atau oranglain, perlakuan merendahkan: 

setiap perlakuan yang menyebabkan orang itu tunduk, memandang 

orang lain atau dirinya sendiri, penghinaan atau penghinaan yang serius.  

3. Negara Florida (Negara bagian Amerika Serikat) 

The 2019 Florida Statutes Tittle XLVIII K-20 Education Code 

(1006.147 Bullying and harassement prohibited) 

(2) Bullying or harassement of any students or employee of a public K-

12 educational institution is prohibited:  

(a) During any education program or activity conducted by a 

public K-12 educational institution  

(b) During any school-related or school-sponsored program or 

activity or an a school bus of a public K-12 educational 

institution 

(3) for purposes of this section: 
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(a) “Bullying” includes cyberbullying and means systematically 

and chronically inflicting physical hurt or psychological distress 

on one or more students and may involve :  

 

1. Teasing  

2. Social exclusion  

3. Threat  

4. Intimidation  

5. Stalking  

6. Physical violence  

7. Theft  

8. Sexual. Religious, or racial harassement  

9. Public or private humiliation, or  

10. Destruction of property  

Pada bagian education code, Bullying atau pelecehan terhadap siswa 

atau karyawan lembaga pendidikan dilarang selama program atau 

kegiatan pendidikan yang dilakukan oleh lembaga pendidikan, selama 

program atau kegiatan yang terkait dengan sekolah atau yang 

disponsori sekolah atau di dalam bus sekolah dari lembaga 

pendidikan, Bullying termasuk juga cyberbullying yang secara 

sistematis menimbulkan luka fisik atau  tekanan psikologis pada satu 

atau lebih siswa dan mungkin termasuk juga didalamnya: menggoda, 

pangasingan sosial, pengancaman, intimidasi, menguntiti, kekerasan 
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fisik, pencurian, pelecehan seksual, agama, ras, penghinaan publik 

atau pribadi, atau pengerusakan barang.  

Di Indonesia  rumusan perundang-undangan terkait dengan tindak 

pidana Bullying pada pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 

2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2002 menyebutkan bahwa:  

“Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, 

menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap 

anak”  

Pada rumusan diatas, dijelaskan untuk tidak menempatkan, 

membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta 

melakukan kekerasan terhadap anak, jika diterjemahkan secara tekstual 

pada kalimat akhir tidak menjelaskan kekerasan yang dimaksudkan di 

dalam rumusan, apakah kekerasan secara psikologis atau fisik ataupun 

kekerasan secara keduanya, namun kembali lagi pada salah satu asas 

dalam perumusan Undang-Undang, bahwa tidak diperkenankannya 

menggunakan kata yang memiliki ambiguitas. Sehingga dalam 

perumusannya perlu dijabarkan mengenai kekerasan seperti apa yang 

dimaksudkan di dalam perumusan pasal tersebut, tidak harus dijabarkan 

seperti negara Florida, karena zaman terus berkembang sehingga 

memungkinkan jenis Bullying baru, sehingga membuat jenis Bullying baru  

tidak mempunyai legalitas, oleh karena itu bunyi pasal harus mencakup 

segala jenis kekerasan. Pasal lain yang saling berkaitan erat dengan pasal 

76C Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tercantum dalam Pasal 80:  
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(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 76C, 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) 

(2) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) luka berat, maka 

pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun 

dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).  

(3) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) mati, maka 

pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) 

tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar 

rupiah).  

(4) Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada  

ayat (1), ayat (2), ayat (3) apabila yang melakukan penganiayaan 

tersebut orang Tuanya.  

 Pasal 80 ini merupakan pasal pemberian sanksi/pidana, jika pasal 76C 

dilanggar, maka pemberian sanksinya pun mengikuti apa yang tertera 

dalam pasal mengenai hal yang dilarang yakni pada pasal 76C, maka 

untuk pemberian sanksinya pun terlihat lebih memihak kepada kekerasan 

fisik, dimana tidak ada yang menunjukkan secara eksplisit terkait dengan 

pemberian sanksi pada kekerasan non fisik, padahal kekerasan non fisik 

juga memerlukan perhatian lebih, karena cenderung sulit untuk 

diidentifikasi dan kemungkinan terburuk adalah menimbulkan trauma 

yang mendalam terhadap korban, sehingga perlu penanganan khusus 

terhadap korban yang mengalami kekerasan psikis untuk itu perlunya 
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penambahan rumusan baik di dalam pasal mengenai pelarangan non fisik, 

yakni kekerasan verbal dan kekerasan psikis dan penambahan terkait 

dengan sanksi pidana apabila telah dilakukannya kekerasan psikis.  

Adapun penulis memiliki dua alternatif untuk mengatasi permasalahan ini, 

alternatif pertama adalah mengubah bunyi dalam pasal 76C, sehingga 

formulasi yang disarankan adalah menjadi:  

“Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, 

menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan 

psikis maupun kekerasan fisik terhadap anak”  

Alternatif kedua mengenai permasalahan formulasi tindak pidana Bullying, 

adalah dengan memberikan penjelasan pada pasal 76C, formulasi pada 

pasal 76C bunyi pasal tetap namun diberi penjelasan, sehingga Penjelasan 

atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor  23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, 

menjadi:  

Pasal 76C 

Yang dimaksud dengan “kekerasan “ adalah segala jenis bentuk kekerasan, 

termasuk kekerasan fisik maupun non fisik yang menimbulkan kerugian 

terhadap seseorang.  

Kedua alternatif di atas dimaksudkan untuk dilarangnya melakukan segala 

jenis kekerasan yang akan menyerang terhadap fisik maupun non fisik, 

perlunya penegasan terhadap Bullying non fisik dikarenakan jenis Bullying 

ini juga dapat berdampak buruk bagi keadaan psikis korban. Dengan 

adanya perumusan pasal tersebut diharapkan akan melindungi setiap anak, 
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dari setiap perbuatan Bullying fisik maupun non fisik, setiap orang yang 

melakukan pelanggaran mengenai hal yang dilarang akan mendapatkan 

sebuah sanksi yang tidak harus pidana, namun bisa berupa pemberian 

pengarahan untuk tidak melakukan hal serupa dan apabila pelaku 

mengulangi perbuatannya, maka sanksi pidana dapat dilakukan sebagai 

jalan terakhir.  

4.2.2 Upaya Non Penal Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Bullying di 

Indonesia  

Selain penerapan hukum pidana (kebijakan pidana), masih ada 

kemungkinan pencegahan melalui non penal, sebagaimana disebutkan 

dalam (Masyhar, 2018) “there is still a possible prevention without 

punishment (non-penal). Therefore, it is neccessary to pay attention to 

other policy alternatives i.e non-penal approach”. Dalam permasalahan 

Bullying, upaya non penal dapat dilakukan dengan caran penanggulangan 

secara preventif diharapkan dapat dilakukan terutama di dalam lingkungan 

keluarga, dan lingkungan sekolah, apabila dimungkinkan dapat juga 

dilakukan dalam lingkungan sosial. Perlunya kerjasama di antara pihak 

keluarga, pihak sekolah, dan pihak pemerintah untuk memberantas tindak 

pidana Bullying.  

Peran orang tua dibutuhkan dalam menanamkan nilai-nilai dan norma 

untuk tidak melakukan segala bentuk Bullying, baik kekerasan maupun 

verbal. Anak yang diberikan pemahaman terkait dengan dilarangnya 

menggunakan Bullying terhadap seorang yang lemah maupun berbeda, 

diharapkan tidak melakukan Bullying terhadap orang lain, dan dapat 
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melarang seseorang apabila ada yang melakukan tindak pidana Bullying. 

Peran sekolah juga tidak kalah penting dengan peran orang tua, mengingat 

sekolah merupakan tempat berinteraksi dengan teman sebaya, perlu arahan 

khusus terhadap anak untuk saling menyayangi satu sama lain dan tidak 

menyakiti. Pendidikan karakter dibutuhkan dalam membangun karakter 

anak, karenanya perlu kerjasama antara peran orang tua dan peran sekolah 

untuk menjadikan anak memiliki karakter yang berbudi luhur.  

Tentu bukan hal yang mudah untuk dilakukan, perlu berbagai 

proses dan upaya, seperti sosialisasi maupun pembuatan program 

tersendiri. Indonesia perlu mengkaji dari sistem negara luar untuk dapat 

mengatasi permasalahan tindak pidana Bullying ini, mengingat sudah 

terdapat beberapa negara yang menerapkan beberapa program sebagai 

upaya preventif dalam menanggulangi tindak pidana Bullying, di negara 

Finlandia terdapat program Kiusaamista Vastaan atau yang lebih dikenal 

dengan nama Kiva yang dalam bahasa Indonesia memiliki arti menentang 

Bullying, di negara Australia terdapat program Nasional Safe School 

Framework (NSSF).  

a. Program Kiusaamista Vastaan (Kiva) atau menentang Bullying  

Program ini pertama kali dikenal pada tahun 2006, yang  

merupakan program kerjasama antara Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan Finlandia dengan Universitas Turku mengenai 

pengembangan dan evaluasi program antiBullying yang dapat 

diterapkan di sekolah-sekolah di Finlandia. Tujuan dari Program ini 

berdasarkan penelitian Christina (2012, 44):  
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the aims of the KiVa antiBullying program are to put ongoing Bullying, 

prevent the emergence of the new bully victim relationships, and 

minimize the negative consequences of victimization. The focus is on 

influencing the peer bystanders, who are neither bullies nor victims, to 

make them show that they are against Bullying and to make them show 

that they are against Bullying and to make them support the victim 

rather than encourage the bully.  

 

Kiusaamista Vastaan (Kiva) merupakan sebuah program yang 

pelaksanaannya dimasukan dalam pelajaran siswa dalam tingkat 

sekolah dasar, maupun dimasukan dalam tema yang mengandung 

beberapa pelajaran (tingkat sekolah menengah). Pelajaran dan tema 

yang dimasukan dilakukan oleh guru kelas, melibatkan diskusi, kerja 

kelompok, film pendek tentang intimidasi, dan latihan bermain peran. 

Beberapa pelajaran berkaitan dengan peran kelompok dalam 

mempertahankan Bullying atau mengakhiri Bullying itu, seperti yang 

dikutip oleh (Christina, 2012) dalam jurnal berjudul “what does it take 

to stand up for the victim of Bullying? the interplay between personal 

and social factors” Karya Poyhonen (2010, 143-163)  

“The lessons and themes, carried out by the classroom teacher, 

involve discussion, grup work, short films about Bullying, and role-play 

exercises. The contents of the lessons proceed from more general 

topics, such as emotions, the importance of respect in relationship, and 

group pressure, to Bullying and its mechanism and consequences. 

Several lessons (themes) concern the role of the group in either 

maintaining Bullying or putting an end to it. The group exercises 

involve, among other things, brainstorming ways to support and help 

the bullied victims and practicing these skills. Studies have shown that 

empathy toward the victimized peers, as well as self-efficacy to defend 

and support them, are important characteristics that should be 

promoted if we want to make defending more common”.  

 

Cara kerja dari program ini adalah dengan mengisi kuisioner 

siswa, laporan guru tentang sikap siswa, dan upaya untuk mengatasi 

Bullying, serta informasi lain mengenai siswa mereka seperti mengenai 
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adakah kesulitan belajar yang dialami  para siswa, atau kah para siswa 

membutuhkan pendidikan khusus.  

Dalam uji coba yang dilakukan secara acak oleh Christina 

(2012), Kiusaamista Vastaan (KiVa) terbukti mengurangi Bullying dan 

viktimisasi secara signifikan di tingkat sekolah dasar, selama program 

Kiusaamista Vastaan (Kiva) berlangsung, efek pada Bullying 

danviktimisasi agak lebih kecil, selain berefek pada berkurangnya 

tingkat Bullying, Kiusaamista Vastaan (Kiva) juga meningkatkan 

kesukaan siswa terhadap sekolah, memberikan motivasi dalam dunia 

akademik, bahkan meningkatkan kinerja akademik di antara siswa di 

sekolah Kiusaamista Vastaan (Kiva) dibandingkan dengan siswa 

sekolah lain.  

b. Program Nasional Safe School Framework (NSSF)  

Nasional Safe School Framework (NSSF) merupakan kebijakan 

Nasional di Australia, yang dikembangkan pada tahun 2003. Penelitian 

yang dilakukan oleh Donna Cross, Dkk (2011) menyebutkan bahwa 

Nasional Safe School Framework (NSSF) didasarkan pada 11 prinsip-

prinsip yang digunakan dalam menginformasikan kebijakan dan 

praktik, untuk membantu sekolah dalam menyediakan lingkungan 

sekolah yang aman dan mendukung, ke sebelas prinsip-prinsip itu 

adalah:  

1. Affirm the right of all school community members to feel safe at 

school  

2. Promote care, respect, and cooperation and value diversity.  

3. Implement policies, programs and processes to nurture a safe and 

supportive school environment.  
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4. Recognize that quality leadership is an essential element that 

underpins the creation of a safe and supportive school 

environment.  

5. Develop and implement policies and programs through processes 

that engage the whole school community. 

6. Ensure that the roles and responsibilies of all members of the 

school community in promoting a safe and supportive environment 

are explicit, clearly understood, and disseminated.  

7. Recognized the critical importance of preservice and ongoing 

professional development in creating a safe and supportive school 

environment.  

8. Have a responsibility to provide opportunities for student to learn 

through the formal curriculum the knowledge, skills, and 

dispositions needed for positive relationship.  

9. focus on policies that are proactive and oriented towards 

preventions and interventions.  

10. Regulary monitor and evaluate their policies and programs so that  

evidence-based practice supports decisions and improvements. 

11. Take action protect children from all forms of abuse and neglect.  

 

Prinsip-prinsip tersebut didasarkan atas unsur-unsur yang 

meliputi: (a) nilai-nilai, etos, budaya, struktur dan kesejahteraan siswa; 

(b) kebijakan, program, dan prosedur; (c) pendidikan/pelatihan untuk 

staf sekolah, siswa, dan orang tua; (d) menangani insiden viktimisasi; 

(e) memberikan dukungan bagi siswa; (f) bekerja sama dengan orang 

tua.  

Penelitian yang dilakukan Donna Cross, Dkk (2011) juga menyebutkan 

mengenai seluruh strategi untuk mengurangi Bullying terselubung yaitu:  

1. Principal’s and other senior staff’s commitment to covert-Bullying 

prevention.  

2. Develop clear action for all staff to help manage covert-Bullying 

incidents. 

3   Develop an ethos that actively discourages Bullying. 

4. Consult with students to indentify ways covert Bullying commonly 

occurs.  

5. Adults in the school community model positive social behavior to 

students.  

6. Encourage students to report covert-Bullying incidents to parents 

and teachers.  
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7. Actively engage students in learning activities that addres to covert 

Bullying.  

8. Awareness-raisinng activities to promote the school’s stance and 

action on covert Bullying.  

9. All staff responding consistenly to staff reports and observations of 

covert Bullying.  

10. Ensure covert Bullying is included among the behaviors addressed 

by the school behavior management/pastoral-care committee.  

11. Work specifically with students who are covertly bullied as well as 

those who bully others coverrtly.  

12.  Promote peer support for students who are bullied covertly.  

13.  Provide information or training to help staff to deal with covert 

Bullying.  

14.  Include a covert-Bullying prevention/management component in the 

behavior management plan.  

15. Confiscate electronic devices when not used in accordance with 

school policy.  

16.  Facilitate bystander discouragement of covert Bullying.  

17. Consistently involve school health services in covert-Bullying 

management.  

18. Incorporate covert-Bullying prevention into the school planning 

processes.  

19. Provide a wide range of out-class time activities to keep students 

occupied.  

20. Provide information for parents to help the to talk with their children 

about covert Bullying.  

21. Supervise students during recess and lunch.  

22. Supervise electronic devices during recess and lunch.  

23. Consult with the whole school community on ways to prevent covert 

Bullying. (Cross, 2011) 

 

Kedua Program berbeda yang berasal dari dua negara tersebut, dapat 

dijadikan referensi bagi Indonesia dalam menangani kasus Bullying, 

terutama dalam pencegahan sebelum terjadinya tindak pidana. 

Berdasarkan kajian dari beberapa negara lain diatas, program non penal 

yang dapat dilaksanakan di Indonesia terutama di lingkungan sekolah, 

adalah dengan membuat program khusus, seperti Program Kiusaamista 

Vastaan (Kiva) atau menentang Bullying dan Program Nasional Safe 

School Framework (NSSF) dengan nama yang lebih familiar namun tetap 

menjadikan kedua program diatas sebagai referensi, atau bahkan 
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menemukan referensi program dari negara lain yang kemudian 

mengadopsi nilai-nilai yang diajarkan dalam program tersebut. Program 

tersebut dapat dimasukan ke dalam pelajaran sekolah, sebagai contoh 

dalam pendidikan karakter, berikut gambaran dari Program anti-Bullying 

yang dapat diterapkan di lingkungan sekolah:  

Berikut penjelasan rancangan program anti-Bullying sebagai upaya 

preventif dalam menanggulangi permasalahan Bullying di Indonesia:  

1. Sistem yang digunakan: sistem yang digunakan adalah program ini 

dimasukan kedalam pelajaran yang didapatkan siswa di sekolah, 

pelajaran atau materi yang disampaikan terkait dengan Bullying, seperti 

materi definisi Bullying, materi dampak dari Bullying, materi kasus-

kasus Bullying di Indonesia maupun luar negeri. Materi tersebut 

disampaikan dengan metode yang mudah dipahami oleh siswa.  

Pemberi materi di sekolah, yaitu guru memiliki peran penting untuk 

dapat terlaksananya program ini, peran guru sebagai pemberi materi 

inilah menuntut guru untuk mempelajari secara detail terkait dengan 

materi-materi seputar Bullying, diharapkan sebelum dilaksanakannya 

program ini guru memiliki ilmu pengetahuan yang cukup untuk 

diberikan kepada para siswa. Selain guru, peran ini dapat dilaksanakan 

oleh psikolog atau seorang yang ahli dalam menangani permasalahan 

Bullying, pihak sekolah dapat bekerja sama dengan para ahli kemudian 

mendatangkannya ke sekolah.  

2. Penanaman Karakter anak : penanaman karakter anak termasuk dalam 

bagian nomor 1 (mata pelajaran). Pananaman karakter anak penting 
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untuk menumbuhkan karakter anak yang berbudi luhur, menghargai 

perbedaan, dan tidak menyakiti satu sama lain.  

4. Mini Drama : merujuk dalam Program Kiusaamista Vastaan KiVa mini 

drama ini dapat  berupa film pendek tentang Bullying, dan latihan 

bermain peran. Beberapa pelajaran berkaitan dengan peran kelompok 

dalam mempertahankan Bullying atau mengakhiri Bullying itu.  

5. Tujuan : Tujuan dari program ini adalah untuk mencegah terjadinya 

Bullying dan mengurangi jumlah Bullying di Indonesia.  

6. Strategi : Strategi untuk dapat mengurangi Bullying di sekolah, 

menggunakan strategi yang dilakukan oleh program National Safe 

School Framework (NSSF) sebagai referensi, namun disesuaikan 

dengan nilai-nilai Indonesia, sehingga diantara berbagai macam strategi 

yang dapat diterapkan di Indonesia adalah :  

a. Kepala Sekolah dan Staf lain komitmen untuk mencegah Bullying.  

b. Mengembangkan tindakan yang jelas untuk semua staf untuk 

mengelola insiden Bullying.  

c. Mengembangkan etsos yang aktif untuk menghambat Bullying dan 

memasukan pencegahan Bullying ke rencana perencanaan sekolah  

d. Mendorong siswa untuk melaporkan insiden Bullying kepada orang 

tua dan guru  

e. Memberikan informasi atau pelatihan untuk membantu staf untuk 

menangani Bullying.  

f. Memberikan informasi bagi orang tua untuk membantu mereka 

berbicara dengan anak anak mereka tentang Bullying. 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Simpulan  

Seperti yang telah diuraikan dalam bab pembahasan, dapat 

disimpulkan bahwa:  

1.   Perlindungan hukum terhadap korban tindak Pidana Bullying terdapat 

pada Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang 

Perlindungan Anak. Pasal ini berisikan larangan untuk melakukan 

kekersan terhadap anak. Perlindungan terhadap pelaku tindak pidana 

Bullying, dimana pelaku juga memiliki hak-hak yang harus dia dapatkan, 

perlindungan yang dapat dilakukan dengan mengedepankan diversi dalam 

upaya penyelesaian permasalahan tindak pidana Bullying dan 

menyampingkan sanksi pidana, apabila dalam diversi tidak menemukan 

kesepakatan, maka pelaku terutama pelaku anak diadili dengan tetap 

memperhatikan asas-asas yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 

Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.  

2. Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas  

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pada 

rumusan pasal ini, cenderung lebih mengarah pada kekerasan fisik, namun 

kekerasan tidak hanya berbentuk fisik melainkan terdapat kekerasan yang 

bersifat non fisik. Karenanya perlu reformulasi mengenai pasal ini, dengan 

dua pilihan alternatif yaitu, alternatif pertama dengan  mengubah rumusan 

pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas  

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan 
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alternatif kedua dengan dengan memberikan penjelasan terkait dengan 

pasal ini, sehingga kekerasan yang bersifat fisik dan non fisik dapat dapat 

dijerat menggunakan Pasal dalam Undang-Undang ini.  

Upaya non penal, sebagai upaya preventif perlu dilakukan untuk 

mencegah terhjadinya tindak Pidana Bullying, upaya preventif dapat 

dilakukan dengan membuat program khusus yang diajarkan melalui 

sekolah, seperti yang dilakukan oleh negara Finlandia dan negara 

Australia. Perlunya peran serta orang tua, dan pihak sekolah untuk 

menjalankan program ini.   

5.2 SARAN  

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memberikan saran terkait 

dengan permasalahan Bullying di Indonesia:  

1.  Pemerintah sebaiknya membuat formulasi hukum pidana yang tepat yang 

nantinya dapat menjerat pelaku Bullying sesuai dengan perbuatan dan 

mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut. 

2. Selain dari aspek penal, pemerintah harus segera membuat program non 

penal khusus sebagai upaya pencegahan terhadap tindak pidana Bullying.  

 

 

 

 

 

 

 



72 

 
 

DAFTAR PUSTAKA 

 

SUMBER BUKU:  

Arief, Barda Nawawi. 2010. Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum 

Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan. Bandnung: PT Citra Aditya 

Bakti 

---------------------------. 2014. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Jakarta: 

Kencana Prenadamedia Group.  

Fast, Jonathan. 2016. Beyond Bullying (Breaking the Cycle of Shame, Bullying, 

and Violance). New York: Oxford University Press. 

Fatoni, Syamsul. 2016. Pembaharuan Sistem Pemidanaan. Malang: Setara Press 

 

Harris, Sandra, and Garth F. Petrie. 2003. Bullying (The Bullies, The Victims, The 

Bystanders). United States of Amerika: The Scarecrow Press. 

Indah, Maya. 2014. Perlindungan Korban: Suatu Perrsepektif Viktimologi dan 

Kriminologi. Jakarta : Kencana Prenadamedia group.  

Marzuki, Peter Mamud. 2007. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada 

Media Group.  

Masyhar, Ali. (2008). Pergulatam Kebijakam Hukum Pidana Dalam Ranah 

Tatanan Sosial. Semarang: Universitas Negeri Semarang Press.  

Moleong, Lexy J. 2007. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya.  



73 

 
 

Mukti, Fajar. dan Yulianto Achmad. 2013. Dualisme Penelitian Hukum Normatif 

dan Empiris. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 

Muladi, dan Barda Nawawi Arief. 2005. Teori-Teori dan Kebijakan Hukum 

Pidana. Bandung: PT Alumni. 

Sugiyono. 2009. Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif. Bandung: Alfabeta. 

Suratman, dan Philips Dillah. 2013. Metode Penelitian Hukum. Bandung: 

Alfabeta. 

Waluyo, Bambang. 2014. Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi. Jakarta: 

Sinar Grafika. 

Zaidan, A. 2015. Menuju Pembaruan Hukum Pidana. Jakarta: Sinar Grafika. 

SUMBER JURNAL:  

Cross, Donna and Melanie Epstein, dkk. 2011. National Safe School Framework: 

Policy and Practice to Reduce Bullying in Australian School. International 

Journal of Behavioral Development, 398-404. 

Frisen, Ann and Kristina Holmqvist, dkk. 2008. 13 Years olds' Perception of 

Bullying: Definitions, Reasons for Victimisation and Experience of Adults 

response . Educational Studies, 105-117. 

Iwan, Permadi. 2016. Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Tanah 

Bersertifikat Ganda Dengan Cara Itikad Baik Demi Kepastian Hukum. 

Jurnal Yustisia edisi 95.  

 



74 

 
 

Masyhar, Ali. 2018. Non Penal Policy of Terrorism Mitigation In Indonesia. 

Journal SHS Web of Conferences 54, 08016.  

Rasdi, Saru Arifin. 2016. Model of Diversion and Its Implementation In The 

Criminal Justice System. International Journal of Business, Economics 

and Law, Vol 11, 88-93. 

Salmivalli, Christina and Elisa Poskiparta. 2011. Making Bullying Prevention a 

Priority in Finnish Schools: The KiVa AntiBullying Program. New 

Directions For Youth Development, 41-53. 

Sercombe, Howard, and Brian Donelly. 2012. Bullying and Agency: Definition, 

Intervention, and Ethics. Journal of Youth Studies, 491-502. 

Wahyuningsing, Sri Endah. 2014. Urgensi Pembaharuan Hukum Pidana Material 

Indonesia Berdasarkan Nilai-Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa. Jurnal 

Pembaharuan Hukum Vol. I, No 1.  

Widyawati, A. 2014. Pendekatan Restorative Justice sebagai Upaya Penyelesaian 

School Bullying. Jurnal Yustisia, 27-37. 

Zakiyah, Ela Zain, dkk. 2007. Faktor Yang Mempengaruhi Remaja Dalam 

Melakukan Bullying. Jurnal Penelitian & PPM ISSN, Vol 4, No :2. 

Semarang : Universitas Diponegoro.   

 

 

PENELITIAN ILMIAH DAN ARTIKEL  

Kuntari, Titik. Penelitian Kualitatif. Yogyakarta: Univeristas Islam Indonesia 



75 

 
 

Nurdina, Melista Aulia. 2017. Penegakan Hukum Pidana Pelaku Tindakan 

Penindasan atau Bullying di Sekolah Dasar. Skrispsi. Universitas 

Lampung. 

Sari, Junita. 2018. Implementasi Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak 

Pidana Bullying yang dilakukan oleh anak (Studi Putusan No. 5/Pid.Sus-

Anak/2017/PN Baj). Skripsi. Universitas Sumatera Utara. 

SUMBER PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  

Moeljatno. 2008. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Jakarta: PT 

Bumi Aksara.  

Pemerintah Belgia. 2018. Criminal code of the kingdom of Belgium (1867, as of 

2018). 

Pemerintah Florida. 2019. The 2019 Florida Statutes Tittle XLVIII K-20 

Education Code. 

Pemerintah Finlandia. 2015. The Criminal Code of Finland (39/1889, 

amendments up to 766/2015 Included). 

Pemerintah Indonesia. 2002. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 Tentang 

Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi-Saksi dalam 

Pelanggaran Ham yang berat. Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2002 No.6.  

Pemerintah Indonesia. 2004. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang 

Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.  



76 

 
 

Pemerintah Indonesia. 2004. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 Tentang 

Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 114.  

Pemerintah Indonesia. 2012. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang 

Sistem Peradilan Pidana Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2012 Nomor 153.  

Pemerintah Indonesia. 2007. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang 

Tindak Pidana Perdagangan Orang. Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2007 Nomor 58.  

Pemerintah Indonesia. 2006. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang 

Perlindungan Saksi dan Korban. Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 64.  

Pemerintah Indonesia. 2014. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang 

Perlindungan Anak. Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 297.  

SUMBER INTERNET  

 

Abdusallam, Syarifudin. 2018. 8 Dari 10 Anak Indonesia Pernah di Buly, Harus 

Segera diAkhiri Karena Bisa Bunuh Diri. TribunJabar. 

http://jabar.tribunnews.com/2018/07/27/8-dari-10-anak-indonesia-pernah-

di-bully-harus-segera-diakhiri-karena-bisa-bunuh-diri. Diakses tanggal 30 

November 2018. 

Nurita, Dewi dan Rina Widiastuti. 2018. Hari Anak Nasional, KPAI Catat Kasus 

Bullying Paling Banyak. Tempo.Co. 

http://jabar.tribunnews.com/2018/07/27/8-dari-10-anak-indonesia-pernah-di-bully-harus-segera-diakhiri-karena-bisa-bunuh-diri
http://jabar.tribunnews.com/2018/07/27/8-dari-10-anak-indonesia-pernah-di-bully-harus-segera-diakhiri-karena-bisa-bunuh-diri


77 

 
 

(https://nasional.tempo.co/read/1109584/hari-anak-nasional-kpai-catat-

kasus-Bullying-paling-banyak). 

Prastiwi, Arie Mega. 1 September Hari yang Paling Ditakuti Oleh Siswa Jepang. 

Liputan 6.com. september-hari-yang-paling-ditakuti-oleh-siswa-jepang.  

Purbaya, Angling Adhitya. 2018. SMAN 1 Semarang Blak-Blakan Kasus Bullying 

Berujung 2 Siswa dipecat. DetikNews. https://news.detik.com/berita-jawa-

tengah/d-3894976/sman-1-semarang-blak-blakan-kasus-Bullying-

berujung-2-siswa-dipecat. Diakses Tanggal 7 Januari 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://nasional.tempo.co/read/1109584/hari-anak-nasional-kpai-catat-kasus-bullying-paling-banyak
https://nasional.tempo.co/read/1109584/hari-anak-nasional-kpai-catat-kasus-bullying-paling-banyak
https://www.liputan6.com/global/read/2307716/1-%0cseptember-hari-yang-paling-ditakuti-oleh-siswa-jepang
https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-3894976/sman-1-semarang-blak-blakan-kasus-bullying-berujung-2-siswa-dipecat
https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-3894976/sman-1-semarang-blak-blakan-kasus-bullying-berujung-2-siswa-dipecat
https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-3894976/sman-1-semarang-blak-blakan-kasus-bullying-berujung-2-siswa-dipecat


78 

 
 

 



79 

 
 

 


