


Fakta



• Perilaku bullying adalah salah satu bentuk perilaku agresif
• Dilakukan secara sengaja dan berulang
• Bertujuan untuk menyakiti
• Berbentuk ejekan, hinaan, mempermalukan dan ancaman seringkali

merupakan suatu pancingan yang dapat mengarah ke agresi
• Mengakibatkan cedera fisik dan psikologis
(Practical Approaches to Bullying.  2017.  Peter K. Smith dan David Thompson)

Fakta





Fakta

• Fisik : kuat, kekar, besar
• Punya modal
• Rasa percaya diri yang rendah
• Modelling (ortu, teman, idola)



Life Style







Cyberbullying (perundungan dunia maya) 
ialah bullying/perundungan dengan menggunakan
teknologi digital. Hal ini dapat terjadi di media sosial, 
platform chatting, platform bermain game, dan ponsel

Menurut Think Before Text, cyberbullying adalah
perilaku agresif dan bertujuan yang dilakukan suatu
kelompok atau individu, menggunakan media 
elektronik, terhadap seseorang yang dianggap tidak
mudah melakukan perlawanan atas tindakan tersebut. 
Jadi, terdapat perbedaan kekuatan antara pelaku dan
korban.

Pengertian



• Menyebarkan kebohongan tentang seseorang
• Memposting foto atau sesuatu yang memalukan/menyakitkan tentang seseorang
• Mengirim pesan atau ancaman yang menyakitkan melalui platform chatting
• Menuliskan kata-kata menyakitkan pada kolom komentar media sosial
• Meniru atau mengatasnamakan seseorang (misalnya dengan akun palsu atau masuk melalui

akun seseorang) dan mengirim pesan jahat, ujaran kebencian, asusila, ancaman kepada orang 
lain atas nama seseorang.

• Trolling - pengiriman pesan yang mengancam atau menjengkelkan di jejaring sosial, ruang
obrolan, atau game online

Contoh (1)



Contoh (2)

• Mengucilkan, mengecualikan, dari game online, aktivitas, atau grup pertemanan
• Menyiapkan/membuat situs atau grup (group chat, room chat) yang berisi kebencian tentang

seseorang atau dengan tujuan untuk menebar kebencian terhadap seseorang
• Menghasut anak-anak atau remaja lainnya untuk mempermalukan seseorang
• Memberikan suara untuk atau menentang seseorang dalam jajak pendapat yang melecehkan
• Membuat akun palsu, membajak, atau mencuri identitas online untuk mempermalukan

seseorang atau menyebabkan masalah dalam menggunakan nama mereka
• Memaksa/merayu agar mengirimkan gambar sensual atau terlibat dalam percakapan seksual.



1. UU Nomor 11 Tahun 2008, Informasi dan Transaksi
Elektronik (ITE)

2. UU Nomor 19 Tahun 2016, Perubahan UU ITE 
3. UU Nomor 23 Tahun 2002, Perlindungan Anak
4. SE Kapolri No.SE/06/X/2015, Penanganan Ujaran

Kebencian



Pada Nomor 2 huruf (f) SE Kapolri No.SE/06/X/2015, disebutkan: "ujaran kebencian dapat
berupa ketentuan pidana lainnya di luar KUHP, yang berbentuk antara lain:

1. Penghinaan,
2. Pencemaran nama baik,
3. Penistaan,
4. Perbuatan tidak menyenangkan,
5. Memprovokasi,
6. Menghasut,
7. Menyebarkan berita bohong

Semua tindakan di atas memiliki tujuan atau bisa berdampak pada tindak diskriminasi, 
kekerasan, asusila, penghilangan nyawa, dan atau konflik sosial.



1. Suku,
2. Agama,
3. Aliran keagamaan,
4. Keyakinan /kepercayaan,
5. Ras,
6. Antargolongan,
7. Warna kulit,
8. Etnis,
9. Gender,
10. Kaum difabel,
11. Orientasi seksual.

1. Dalam orasi kegiatan kampanye,
2. Spanduk atau banner

3. Jejaring media sosial
4. Penyampaian pendapat di muka umum
5. Ceramah keagamaan,
6. Media massa cetak atau elektronik,
7. Pamflet.

ASPEK MEDIA



Penanganan

Mencari bantuan
dari orang yang 

dipercaya

Blokir Akun
Media Sosial

Pelaku

Laporkan 
ke Pihak Berwajib

Laporkan ke
Akun Media Sosial

Kumpulkan Bukti



Jejak Digital

Cyberbullying meninggalkan jejak digital –
sebuah rekaman atau catatan yang dapat
berguna dan memberikan bukti ketika
membantu menghentikan perilaku salah ini.

Pasal 5 ayat (1) dan (2) UU ITE 







What should we do?

• Good attitude 
• Do not over posting
• Copy rights
• Share good things
• Think of Privacy
• Based on Fact
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