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Ringkasan 
Dalam beberapa kasus kejahatan yang dilakukan orang dewasa, terkadang anak selalu menjadi 
korban kejahatan, demikian pula ketika anak berada pada lingkungan bermain atau pun di 
lingkungan sekolah, mendapatkan kekerasan fisik maupun psikis dari anak-anak lainnya, 
istilah yang sering kita dengar yaitu bullying terhadap anak yang dianggap lemah oleh anak 
yang merasa memiliki kekuasaan, sehingga tidak jarang anak korban bullying ini menjadi 
depresi bahkan cenderung ingin mengakhiri hidupnya. Permasalahannya perlindungan 
hukum bagi korban bullying belum efektif. Metode penelitian yang digunakan adalah metode 
penelitian kualitatif, penulis melakukan penelitian atas permasalahan dan perlindungan 
hukum yang belum efektif terkait anak sebagai korban bullying yang terjadi di salah satu 
sekolah menengah atas negeri di Kota Sintang Pembahasan, bullying merupakan tindakan 
kekerasan terhadap anak, maka menurut Undang-Undang Perlindungan 
anak, bullying adalah tindak pidana. Perlindungan hukum terdapat dalam Kitab Undang-
undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), terbentuknya Pengadilan Hak Asasi Manusia, 
berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 
Tahun 2000 tentang Kompensasi, Restitusi, dan Rehabilitasi terhadap Korban Pelanggaran 
HAM yang Berat, serta Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan 
Korban, hanya saja lembaga perlindungan saksi dan korban yang diharapkan dapat 
memberikan rehabilitasi terhadap korban belum terdapat di Kota Sintang. Berdasarkan uraian 
di atas, maka dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban 
bullying terdapat dalam KUHAP, Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Hak 
Asasi Manusia, Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, namun pada praktek 
pelaksanaan masih belum efektif, karena ketiadaan sarana rehabilitasi bagi korban bullying di 
Kota Sintang, belum tersedianya Guru Bimbingan Konseling yang berpendidikan psikologi, 
sehingga masih mengharapkan peran semua pihak baik keluarga, masyarakat hingga 
pemerintah memegang peran dan tanggung jawabnya masing-masing guna memberikan 
perlindungan dan menjamin terpenuhinya hak asasi Anak.. 

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Anak Korban Bullying 

 

I. Pendahuluan 

Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak adalah bagian yang tidak 
terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan 
negara. Agar kelak mampu bertanggung jawab dalam keberlangsungan bangsa dan negara, setiap 
anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara 
optimal, baik fisik, mental, maupun sosial. Untuk itu perlu dilakukan upaya perlindungan untuk 
mewujudkan kesejahteraan Anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya 
tanpa perlakuan diskriminatif. 

Negara menjunjung tinggi hak asasi manusia, termasuk hak asasi anak dengan adanya 
jaminan perlindungan dan pemenuhan Hak Anak dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik 
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Indonesia Tahun 1945 dan beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan baik yang bersifat 
nasional maupun yang bersifat internasional. Melalui ratifikasi konvensi internasional tentang 
Hak Anak, yaitu pengesahan Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 
1990 tentang Pengesahan Convention on The Rights Of The Child (Konvensi Tentang Hak-Hak 
Anak). 

Dalam beberapa kasus kejahatan yang dilakukan orang dewasa, terkadang anak selalu 
menjadi korban kejahatan, demikian pula ketika anak berada pada lingkungan bermain atau pun 
di lingkungan sekolah, mendapatkan kekerasan fisik maupun psikis dari anak-anak lainnya, 
istilah yang sering kita dengar yaitu bullying terhadap anak yang dianggap lemah oleh anak yang 
merasa memiliki kekuasaan, sehingga tidak jarang anak korban bullying ini menjadi depresi 
bahkan cenderung ingin mengakhiri hidupnya, meski peraturan perundang-undangan telah 
mengatur perlindungan hukum terhadap anak, namun dalam praktek pelaksanaannya masih di 
jumpai kekerasan terhadap anak, penanganan yang belum optimal terhadap korban serta 
cenderung kekerasan dan bullying meningkat sebagaimana menurut keterangan Komisioner KPAI 
bidang pendidikan Retno Listyarti, bahwa pelanggaran hak anak di bidang pendidikan masih 
didominasi oleh perundungan, yaitu berupa kekerasan fisik, kekerasan psikis dan kekerasan 
seksual, berdasarkan pengaduan yang diterima oleh KPAI, korban kekerasan psikis 
dan bullying masih tertinggi. Adapun anak korban kebijakan dan kekerasan fisik berada di posisi 
kedua. Sementara kasus terendah adalah korban pengeroyokan dan kekerasan seksual. Anak 
korban kebijakan sebanyak 8 orang, pengeroyokan sebanyak 3 kasus, korban kekerasan seksual 
sebanyak 3 kasus, kekerasan fisik sebanyak 8 kasus. Anak korban kekerasan psikis 
dan bullying sebanyak 12 kasus dan anak pelaku bullying terhadap guru sebanyak 4 kasus. 

Berdasarkan jenjang pendidikan, lanjut Retno, mayoritas kasus terjadi di jenjang sekolah 
dasar (SD). Dari 37 kasus kekerasan di jenjang pendidikan pada Januari hingga April 2019, 25 
kasus terjadi di SD, sementara terendah ada di perguruan tinggi sebanyak 1 kasus. Seperti yang 
telah terjadi di salah satu Sekolah Menengah Atas Negeri di Kabupaten Sintang tanggal 10 
Oktober yang lalu terjadi kasus bullying seorang siswi, disiram air yang telah di campur ludah 
oleh seorang kakak kelasnya, sebelumnya menurut keterangan Kepala Unit Perlindungan Anak 
dan Perempuan (PPA) Polres Sintang, Bripka Budi Wijayadi, kasus bullying sepanjang tahun 2018 
telah terjadi 7 kasus yang kemudian bertambah tahun 2019 menjadi 15 kasus, serta beberapa kasus 
lain yang tidak dilaporkan oleh korban, dimana penyelesaian dilakukan dengan cara memanggil 
keluarga pihak korban dan keluarga pihak pelaku kemudian di upayakan kesepakatan damai, 
namun untuk beberapa kasus terhadap korban anak terdapat trauma yang sulit untuk diatasi dan 
pihak kepolisian dalam hal ini unit PPA hanya sebatas menyelesaikan kasus hukum, sedangkan 
untuk pemulihan korban seharusnya ada lembaga khusus yang menangani, sebab trauma korban 
yang berkepanjangan akan menjadi salah satu sebab tekanan psikis yang akan mengarah kepada 
perbuatan yang merugikan diri korban sendiri. 
 

II. Rumusan Masalah 

 Apakah perlindungan hukum bagi anak sebagai korban bullying dapat mencegah serta 
merehabilitasi anak yang menjadi korban bullying ? 

 

III. Tujuan Penulisan 

Tujuan penulisan untuk memahami terjadinya kekerasan terhadap anak dalam kasus 
bullying serta bagaimana perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban bullying agar 
mendapat data, informasi dan pengetahuan terhadap anak selaku korban bullying dalam 
pelaksanaan perlindungan hukum, sehingga dapat mencegah dan mengatasi dampak buruk yang 
terjadi terhadap anak. 
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IV. Metode Penelitian 

Dalam penulisan ini digunakan metode penelitian kualitatif, penulis melakukan penelitian 
atas permasalahan perlindungan hukum yang belum efektif dapat mencegah dan merahabilitasi 
terkait anak sebagai korban bullying yang terjadi di sekolah di Kota Sintang dengan sampel 
korban siswa dari salah satu sekolah menengah atas negeri di Kota Sintang, serta wawancara 
dengan narasumber aparat penegak hukum dalam penyelesaian kasus kejahatan anak oleh Unit 
Perlindungan Perempuan dan Anak Kepolisian Resort Kota Sintang. 

 

V. Landasan Teori 

a. Pengertian dan Bentuk-bentuk Bullying 

Istilah bully dari bahasa Inggris menurut terjemahan kamus Inggris Indonesia berarti 
penggertak, orang yang mengganggu orang lemah, sedangkan istilah bullying tidak ditemukan, 
hanya dalam Wikipedia, terjemahan ensiklopedia bebas, menggunakan kata Bullying sebagai 
pengguna kekerasan, ancaman, atau paksaan untuk menyalah gunakan atau mengintimidasi 
orang lain. Perilaku ini dapat menjadi suatu kebiasaan dan melibatkan ketidakseimbangan 
kekuasaan sosial atau fisik. intimidasi, pelecehan, ancaman yang dilangsungkan baik secara verbal 
maupun fisik. Bullying dapat didefinisikan sebagai aktivitas berulang (the activity of repeated), 
perilaku agresif (aggressive behavior) dimaksudkan untuk menyakiti orang lain, secara fisik 
maupun mental (physically or mentally). Bullying juga ditandai dengan perilaku individu dengan 
cara tertentu untuk menguasai orang lain (gain power over another person). 

Secara umum, istilah bullying identik dengan tindakan kekerasan terhadap anak yang 
terjadi di sekolah dan lingkungan bermain. Menurut Andri Priyatna dalam bukunya Lets End 
Bullying mendefinisikan bullying sebagai perilaku agresif yang dilakukan berulang-ulang oleh 
seseorang/sekelompok siswa yang memiliki kekuasaan, terhadap siswa/siswi lain yang lebih 
lemah, dengan tujuan menyakiti orang tersebut. 1 

 Adapun bentuk-bentuk bullying yaitu:2  

a. Bullying fisik, meliputi tindakan: menampar, menimpuk, menginjak kaki, menjegal, 
meludahi, memalak, melempar dengan barang, serta menghukum dengan berlari keliling 
lapangan atau push up. 

b. Bullying verbal, terdeteksi karena tertangkap oleh indera pendengaran, seperti memaki, 
menghina, menjuluki, meneriaki, mempermalukan di depan umum, menuduh, menyebar 
gosip dan menyebar fitnah. 

c. Bullying mental atau psikologis, merupakan jenis bullying paling berbahaya 
karena bullying bentuk ini langsung menyerang mental atau psikologis korban, tidak 
tertangkap mata atau pendengaran, seperti memandang sinis, meneror lewat pesan atau sms, 
mempermalukan, dan mencibir. 

  
Menurut Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, kekerasan adalah setiap 
perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, 
psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, 
pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Berdasarkan pendapat di 
atas dihubungkan dengan pengertian kekerasan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, 
maka dapat disimpulkan bahwa bullying termasuk dalam bentuk kekerasan terhadap anak. 

 

 
1  Priyatna, Andri 2010. Lets End Bullying. Jakarta. PT Elex Media Komputindo 
2  Putri, K, Monicka. 2014. Perilaku School Bullying Pada Siswa Sekolah Dasar Negeri Dagelan 2, Dinginan, Sumberharjo, 

Prambanan, Sleman, Yogyakarta, Yogyakarta, Universitas Negeri Yogyakarta. 
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b. Dampak Bullying terhadap anak 

Tindakan kekerasan atau Bullying juga memberikan dampak buruk kepada korbannya 
secara fisik dan mental, yaitu dapat berakibat: 

1. Depresi, anak yang menjadi korban bullying akan menderita tekanan secara psikologis, 
merasa seolah-olah tidak diterima dilingkungan serta cenderung menyendiri.  

2. Tidak percaya diri, korban bullying merasa bahwa ia hanya memiliki banyak kekurangan 
sehingga dapat menghambat prestasi. 

3. Trauma, korban bullying menyimpan penderitaan dalam memorinya, sehingga setiap 
tindakan berupa kekerasan fisik maupun verbal yang pernah dialami akan membekas 
menimbulkan trauma mendalam. 

4. Anarkis, beberapa korban bullying dapat bertindak kejam seiring perlakuan kekerasan yang 
diterima dengan cara membalas pelaku bullying atau kepada anak-anak lain yang dianggap 
memiliki kelemahan. 
 

VI. Pembahasan 

a. Perlindungan hukum Bullying Pada Anak. 

Mengingat bullying merupakan tindakan kekerasan terhadap anak, maka menurut 
Undang-UndangPerlindungananak, bullying adalah tindakpidana. Terhadap pelaku bullying dapat 
dikenakan sanksi pidana berupa penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau 
denda paling banyak Rp 72 juta. Dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 tahun 
2014 juga mengatur bahwa setiap anak berhak mendapat perlindungan dari tindak kekerasan di 
sekolah, sebagai berikut:3 
  

(1)  Anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan 
dari tindak Kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang 
dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain. 

(2)  Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pendidik, tenaga 
kependidikan, aparat pemerintah, dan/atau Masyarakat. 

  
Selain perlindungan hukum pidana, Undang-Undang Perlindungan Anak juga memiliki 

perlindungan hukum perdata yaitu diberikannya hak kepada anak korban kekerasan (bullying) 
untuk menuntut ganti rugi materil/immateril terhadap pelaku kekerasan. Hal ini diatur dalam 
Pasal 71D ayat (1) Jo Pasal 59 ayat (2) huruf i UU 35/2014 sebagai berikut: 
Pasal 71D ayat (1) UU 35/2014: 
 
Setiap Anak yang menjadi korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b, huruf d, 
huruf f, huruf h, huruf i, dan huruf j berhak mengajukan ke pengadilan berupa hak atas restitusi 
yang menjadi tanggung jawab pelaku kejahatan. 
  
Pasal 59 ayat (2) huruf i UU 35/2014: 
Perlindungan Khusus kepada Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:i. Anak 
korban kekerasan fisik dan/atau psikis;.. 

  
Pihak korban dapat mengajukan gugatan perdata untuk menuntut ganti rugi kepada 

pelaku kekerasan atas dasar telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daad) 
menggunakan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bahwa Tiap perbuatan yang 
melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang 
menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.  

 
3  Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 

https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17229/node/686/burgerlijk-wetboek-kitab-undang-undang-hukum-perdata
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Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Pasal 1 
angka 6, mengatur bahwa “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”. 

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, sebagai suatu institusi yang diharapkan dapat 
mengapresiasi perlindungan hukum terhadap korban serta membantu pemulihan terhadap 
korban kejahatan hingga saat ini belum menjangkau ke seluruh wilayah di Indonesia, termasuk di 
Kota Sintang, akibatnya perlindungan hukum terhadap korban kejahatan bullying masih sebatas 
penyelesaian kasus secara damai dengan sistem restorative justice di Kepolisian, sedangkan 
pemulihan/rehabilitasi psikis korban belum tertangani dengan baik. Di samping itu khususnya 
dalam penanganan trauma psikologis korban, diperlukan sumber daya manusia yang memiliki 
keahlian psikologi yang dapat membantu penyembuhan trauma korban, misalnya tersedianya 
guru di setiap sekolah yang menangani masalah anak, yaitu Guru BK (bimbingan konseling) 
selama ini tidak semuanya memiliki latar belakang pendidikan sebagai psikolog. 

 

b. Peran masyarakat dan Penegak hukum 

Pada dasarnya seluruh masyarakat baik orang tua, keluarga, lingkungan sekolah, 
lingkungan bermain, Pemerintah Daerah dan Negara bertanggung jawab dalam memberikan 
perlindungan dan menjamin terpenuhinya hak asasi Anak sesuai dengan tugas dan 
tanggungjawabnya. Sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak maka 
upaya dan peran masing-masing pihak dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Peran Orang Tua dan Keluarga, kewajibannya yaitu mengasuh, memelihara, mendidik, dan 
melindungi anak, menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan 
minatnya, memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai agama pada anak. 

2. Masyarakat, kewajiban masyarakat dilaksanakan melalui kegiatan peran Masyarakat dalam 
penyelenggaraan Perlindungan Anak. Pasal 72 UU 35/2014 menambahkan peran serta 
masyarakat, media massa, dan pelaku usaha dalam perlindungan anak sebagai berikut: 
a) Peran masyarakat, baik perseorangan, lembaga perlindungan anak, lembaga 

kesejahteraan sosial, organisasi kemasyarakatan, lembaga pendidikan, dilakukan 
dengan cara: memberikan informasi melalui sosialisasi dan edukasi mengenai Hak 
Anak dan peraturan perundang-undangan tentang Anak; memberikan masukan 
dalam perumusan kebijakan yang terkait Perlindungan Anak; melaporkan kepada 
pihak berwenang jika terjadi pelanggaran Hak Anak; berperan aktif dalam proses 
rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi Anak; melakukan pemantauan, pengawasan dan 
ikut bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak; menyediakan 
sarana dan prasarana serta menciptakan suasana kondusif untuk tumbuh kembang 
Anak; berperan aktif dengan menghilangkan pelabelan negatif terhadap Anak korban; 
dan memberikan ruang kepada Anak untuk dapat berpartisipasi dan menyampaikan 
pendapat. 

b) Peran Psikolog, dalam hal ini seorang psikolog memiliki keahlian memahami psikologi 
korban yang dapat membantu pemulihan trauma bagi korban-korban kejahatan. 

c) Peran media massa dilakukan melalui: penyebarluasan informasi dan materi edukasi 
yang bermanfaat dari aspek sosial, budaya, pendidikan, agama, dan kesehatan Anak 
dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak. 

d) Peran dunia usaha dilakukan melalui: kebijakan perusahaan yang berperspektif Anak; 
produk yang ditujukan untuk Anak harus aman bagi Anak; berkontribusi dalam 
pemenuhan Hak Anak melalui tanggung jawab sosial perusahaan. 

 
Peran Negara/Pemerintah. Negara dan Pemerintah serta Pemerintah Daerah berkewajiban 

untuk memenuhi, melindungi, dan menghormati Hak Anak, berkewajiban dan bertanggung 
jawab dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang penyelenggaraan Perlindungan 
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Anak, berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana, prasarana, dan 
ketersediaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak, menjamin 
perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan Anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban 
Orang Tua, Wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap Anak, serta 
mengawasi penyelenggaraan Perlindungan Anak. 
 

VII. Penutup 

a. Simpulan 

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum 
terhadap anak sebagai korban bullying terdapat diantaranya dalam KUHAP, Undang-Undang 
Perlindungan Anak, Undang-Undang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Perlindungan Saksi 
dan Korban, namun pada praktek pelaksanaan masih belum efektif dapat mencegah dan 
merehabilitasi anak sebagai korban bullying karena ketiadaan sarana rehabilitasi bagi korban 
bullying di Kota Sintang, minimnya sumber daya Guru Bimbingan Konseling yang memiliki 
keahlian psikologi, sehingga masih mengharapkan peran semua pihak baik keluarga, masyarakat 
hingga pemerintah memegang peran dan tanggung jawabnya masing-masing guna memberikan 
perlindungan dan menjamin terpenuhinya hak asasi Anak. 

b. Saran 

Dalam penulisan ini disampaikan beberapa saran agar mencapai tujuan perlindungan 
hukum terhadap anak sebagai korban bullying, agar pemerintah, pemerintah daerah dapat 
menyediakan perangkat/institusi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban khususnya di Kota 
Sintang, menyediakan tenaga guru bimbingan konseling yang berpendidikan psikologi di setiap 
sekolah yang ada di Kabupaten Sintang. 
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