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ABSTRAK 

 

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PERILAKU BULLY 

TERHADAP ANAK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 

2002 JO UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG 

PERLINDUNGAN ANAK 

 
HASRI RATNA UTARI 

D1A014109 

FAKULTAS HUKUM  

UNIVERSITAS MATARAM 

 

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bentuk bully terhadap anak yang dapat 

dikategorikan ke dalam tindak pidana dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Jo 

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan untuk mengetahui sistem pemidanaan yang 

digunakan dalam tindak pidana bully terhadap anak. Menggunakan metode penelitian 

normatif, pendekatan perundang-undang dan konseptual. Bahan hukum bersumber dari bahan 

kepustakaan. Menggunakan studi dokumen dan diolah secara sistematis, dianalisis 

menggunakan metode penafsiran. Hasil penelitian menunjukan bahwa bentuk perilaku bully 

dalam Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 jo Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 

terdapat pada pasal 54 dan pasal 76C dalam bentuk kekerasan baik dilingkungan sekolah 

maupun diluar lingkungan sekolah. Sistem pemidanaan pelaku bully, bagi anak dibawah usia 

12 (dua belas) tahun hanya dikenakan tindakan tidak dikenakan pidana. Sedangkan bagi anak 

yang telah berusia 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun dapat dimintakan 

pertanggungjawabannya secara pidana. Dan bagi orang dewasa dapat dikenakan pidana 

sekaligus tindakan (double track system). 

Kata kunci : Bully, Anak, Tindak Pidana. 

 

ABSTRACT 

 

JUDICIAL REVIEW OF BULLYING BEHAVIOR AGAINST CHILDREN BASED 

ON LAW NUMBER 23 YEAR 2002 JO LAW NUMBER 35 YEAR 2014 ABOUT 

CHILD PROTECTION 

 
HASRI RATNA UTARI 

D1A014109 

FACULTY OF LAW 

UNIVERSITY OF MATARAM 

 

 The purpose of this study is to determine the form of criminal acts that are categorized 

into act of bullying towards children in Law Number 23 Year 2002 Jo Law Number 35 Year 

2014 about Child Protection and to know the punishment system that is used in the crime of 

bullying towards the children. The research method that was used was normative research 

with Statute Approach and Conceptual Approach. Law material in need is be based on 

research document. The result of the research are the form of bullying behavior found in 

Child Protection Act, in article 54 and 76C is childrens violence in school or out of school. 

The punishment system for children under the age of 12 years is only subject to action but not 

penalized. Whereas for 12 years but not yet 18 years of age, a criminal responsibility may be 

sought. For adult is action and penalized (double track system). 

Keyword : Bullying, Children, Criminal of Act.  
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1. PENDAHULUAN 

Banyak dijumpai perilaku agresif dan menekan terhadap anak, terutama anak yang 

menjadi siswa/siswi sekolah, baik dalam bentuk tindakan fisik secara langsung dan/atau 

menyerang melalui kata-kata yang disebut dengan istilah bully. Bully pada anak, dianggap 

bentuk awal dari kekerasan yang terjadi di masa remaja, dan merupakan ancaman serius 

terhadap perkembangan anak dan penyebab potensial terhadap kekerasan dalam sekolah. 

Penelitian ini membahas permasalahan tentang bagaimana bentuk bully terhadap anak yang 

dapat dikategorikan ke dalam tindak pidana dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 

Jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Bagaimana 

sistem pemidanaan yang digunakan dalam tindak pidana bully terhadap anak. Tujuan 

penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk bully terhadap anak yang dapat dikategorikan 

ke dalam tindak pidana dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Jo Undang-Undang 

Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan untuk mengetahui sistem 

pemidanaan yang digunakan dalam tindak pidana bully terhadap anak. Manfaat Penelitian ini 

yaitu Secara akademis, untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan studi strata 

satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Mataram. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan 

dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam ilmu hukum khususnya yang berkaitan 

dengan tindakan bully terhadap anak. Secara praktis, diharapkan dapat memberikan 

sumbangan pemikiran bagi masyarakat dan pemerintah khususnya aparat penegak hukum 

dalam mengambil kebijakan terkait dengan tindakan bully terhadap anak.  

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif, dengan menggunakan 2 

(dua) metode pendekatan yaitu pendekatan perundang-undang (Statute Approach) dan 

pendekatan konseptual (Conceptual Approach). Hasil penelitian menunjukan bahwa bentuk 

perilaku bully yang terdapat dalam Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 jo Undang-Undang 

nomor 35 tahun 2014 yaitu terdapat pada pasal 54 Undang-Undang Perlindungan Anak yang 
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merupakan kekerasan disekolah dalam bentuk bully itu sendiri. Bentuk pembulian dalam 

pasal 76C Undang-Undang Perlindungan Anak, adalah kekerasan yang dilakukan terhadap 

anak baik dilingkungan sekolah maupun diluar lingkungan sekolah. Sistem pemidanaan bagi 

anak dibawah usia 12 (dua belas) tahun hanya dikenakan tindakan tidak dikenakan pidana. 

Sedangkan bagi anak yang telah berusia 12 (dua belas) tetapi belum berumur 18 (delapan belas) 

tahun dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara pidana. 

Oleh sebab itu berdasarkan uraian diatas maka penulis dapat menarik dua pokok 

bahasan yaitu : 1. Bagaimana bentuk bully terhadap anak yang dapat dikategorikan ke dalam 

tindak pidana dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Jo Undang-Undang Nomor 35 

Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak?  2. Bagaimana sistem pemidanaan yang digunakan 

dalam tindak pidana bully terhadap anak? 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk bully terhadap anak 

yang dapat dikategorikan ke dalam tindak pidana dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2002 Jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan untuk 

mengetahui sistem pemidanaan yang digunakan dalam tindak pidana bully terhadap anak. 

Adapun manfaat dari penelitian ini secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan sumbangan pemikiran dalam ilmu hukum khususnya yang berkaitan dengan 

tindakan bully terhadap anak. Secara praktis, diharapkan dapat memberikan sumbangan 

pemikiran bagi masyarakat dan pemerintah khususnya aparat penegak hukum dalam 

mengambil kebijakan terkait dengan tindakan bully terhadap anak.  

Dari persoalan yang dikaji, maka penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian 

normatif, yang menggunakan metode pendekatan undang-undang dan konseptual, dengan 

menggunakan jenis dan bahan hukum yang bersumber dari bahan kepustakaan.  
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2. PEMBAHASAN 

Bentuk Perilaku Bully yang Termasuk Tindak Pidana dalam Undang-Undang 

Perlindungan Anak 

Bully adalah kekerasan dalam bentuk perilaku agresif dan negatif yang mengganggu, 

mengusik terus-menerus dan juga menyusahkan dengan tujuan untuk menyakiti orang lain 

baik secara fisik maupun secara mental serta dilakukan secara sengaja dan berulang. Dalam 

hal ini korban bully tidak mampu membela atau mempertahankan dirinya sendiri karena 

lemah secara fisik atau mental. 

Di dalam Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 jo. Undang-Undang nomor 35 tahun 

2014 tentang Perlindungan Anak tidak secara tegas di sebutkan dan dirumuskan suatu 

perbuatan yang disebut dengan “bully” tetapi karena perilaku bully merupakan kekerasan 

dalam bentuk perilaku agresif dan negatif yang mengganggu, mengusik terus-menerus dan 

juga menyusahkan dengan tujuan untuk menyakiti orang lain baik secara fisik maupun secara 

mental serta dilakukan secara sengaja dan berulang dan korban bully tidak mampu membela 

atau mempertahankan dirinya sendiri karena lemah secara fisik atau mental. Maka dalam 

pembahasan ini akan diuraikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Perlindungan Anak yang 

berkaitan dengan apa yang disebut dengan “bully” tersebut dan/atau bentuk bully yang dapat 

dikategorikan sebagai suatu tindak pidana dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. 

1) Kekerasan Terhadap Anak di Sekolah 

Pasal 54 Undang-Undang Perlindungan Anak ini dapat dijadikan pasal bully 

dalam pemidanaannya, karena pasal 54 ini memuat larangan untuk dilakukannya 

tindak kekerasan baik fisik maupun psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya 

(termasuk bully). Yang dimana sudah jelas bahwa tujuan dilakukannya bully adalah 

untuk menyakiti orang lain baik secara fisik maupun secara mental/psikisnya. 
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Kekerasan terhadap anak di sekolah dirumuskan dalam pasal 54 bahwa:
1
 

(1) Anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan 

perlindungan dari tindak kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan 

kejahatan lainnya yang dilakuan 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. 

 

2) Kekerasan Terhadap Anak  

Dirumuskan dalam pasal 76C yaitu:
2
 

“Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh 

melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak”. 

 

Bentuk pembulian yang termasuk tindak pidana dalam pasal 76C ini adalah 

kekerasan yang dilakukan terhadap anak baik dilingkungan sekolah maupun diluar 

lingkungan sekolah. Misalnya pemalakan dengan kekerasan, penindasan anak yang 

lemah oleh anak yang lebih berkuasa dengan kekerasan, dan sebagainya. 

 

Bentuk Bully yang Termasuk Dalam Tindak Pidana Dalam Kitab Undang-Undang 

Hukum Pidana (KUHP) 

Kejahatan pidana yang dirumuskan sebagai perilaku bully termuat dalam tindak 

pidana penghinaan, perampasan kemerdekaan dan perbuatan tidak menyenangkan, yang akan 

diuraikan sebagai berikut: 

a. Penghinaan 

Penghinaan tersebut disebut sebagai perilaku bully karena “menuduh” itu 

sendiri sudah termasuk kedalam perilaku agresif dan negatif yang membuat 

korban merasa tersakiti secara mental akibat rasa malu.  

                                                           
1
 Indonesia, Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 

Perlindungan Anak, UU No. 35 Tahun 2014, LN. No. 297 Tahun 2014, TLN No. 5606, Psl. 54. 
2
 Indonesia, Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 

Perlindungan Anak, UU No. 35 Tahun 2014, LN. No. 297 Tahun 2014, TLN No. 5606, Psl. 76C. 
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Bullying sebagai penghinaan  hanya terdapat dalam pasal 310 ayat (1) KUHP 

yang menyebutkan bahwa:
 3

 

(1) Barangsiapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang 

dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu 

diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara 

paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu 

lima ratus rupiah. 

 

b. Perampasan kemerdekaan 

Pasal 333 ini dapat dikategorikan sebagai perilaku bully yang termasuk 

tindak pidana karena pasal perampasan kemerdekaan ini merupakan suatu 

perbuatan yang menyakiti orang lain baik secara fisik maupun secara mental 

yang diakibatkan oleh pengurungan, penyiksaan, penghukuman atau perlakuan 

yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan derajat dan martabat 

kemanusiaan seseorang. 

c. Perbuatan tidak Menyenangkan 

Perbuatan tidak menyenagkan dapat dikategorikan sebagai Bullying yang 

termasuk tindak pidana karena merupakan suatu perilku yang tidak 

menyenangkan karena mengganggu, mengusik terus-menerus dan menyusahkan 

serta  dilakukan secara sengaja dan berulang. Perbuatan tidak menyenangkan 

sebagai bully diatur dalam pasal 335 ayat (1) KUHP 

d. Penganiayaan 

Penganiayaan dalam pasal 351 menjelaskan bully dalam bentuk menganiaya 

yang menyebabkan orang lain merasa tersakiti baik fisik maupun psikisnya. 

Bentuk tindakan bully dalam pasal 351 ini yaitu mengeroyoki beramai-ramai, 

memukul, menampar, menjambak. Contohnya seorang anak yang lebih lemah 

                                                           
3
 Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Psl 310 ayat (1). 



ix 
 

dijadikan bahan candaan oleh teman-temannya yang lain dengan cara dipukul, 

dijambak dan lainnya. 

 

Sistem Pemidanaan yang Digunakan dalam Tindak Pidana Bullying terhadap Anak 

Menurut Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak yang melakukan tindak 

pidana termasuk perilaku bully dapat dikenakan dua jenis sanksi yaitu tindakan, bagi pelaku 

tindak pidana yang berumur di bawah 14 (empat belas) tahun dan pidana bagi pelaku tindak 

pidana yang berumur 15 (lima belas) tahun ke atas. 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak 

mengikuti ketentuan sanksi pidana yang ada dalam Pasal 10 KUHP tersebut, namun membuat 

sanksi tersendiri yang lebih khusus.  

Jenis pidana yang ditentukan dalam pasal 71 Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 

tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah sebagai berikut:  

Pasal 71 menyatakan sebagai berikut:
4
 

(1) Pidana pokok bagi anak terdiri atas  

a. Pidana peringatan; 

b. Pidana dengan syarat; 

1) Pembinaan di luar lembaga; 

2) Pelayanan masyarakat; atau 

3) Pengawasan. 

c. Pelatihan kerja; 

d. Pembinaan dalam lembaga; dan 

e. Penjara 

(2) Pidana tambahan terdiri atas: 

a) Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau 

b) Pemenuhan kewajiban adat. 

(3) Apabila dalam hukum materil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan 

denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja. 

(4) Pidana yang dujatuhkan kepada anak dilarang melanggar harkat dan martabat 

anak. 

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pelaksanaan pidana 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan 

Peraturan Pemerintah. 

 

                                                           
4
 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak. 
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Terkait dengan pedoman pemidanaan terhadap pelaku termasuk orang dewasa yang 

melakukan bully dalam bentuk tindak pidana, maka aturan yang dapat di jadikan pedoman 

yaitu ketentuan yang terdapat pada: 

(a) Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 terkait dengan tindak pidana 

kekerasan dalam bentuk bullying. Pasal 76C yang berbunyi yaitu: 

“setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, 

menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap 

anak.” 

 

(b) Pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, 

yang berbunyi:
 5

 

(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 Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). 

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

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

dan/atau denda paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). 

(4) Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila yang melakukan penganiyaan 

tersebut Orang Tuanya. 

 

Pasal 80 ini mengancam dengan pidana setiap orang yang melanggar pasal 

76C yang termasuk kekerasan dalam bentuk bullying terhadap anak, yaitu:  

(1) dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan atau 

denda paling banyak tujuh puluh dua juta rupiah; 

(2) Jika menyebabkan luka berat maka dipidana dengan pidana penjara 

paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak seratus juta rupiah; 

(3) Jika menyebabkan mati maka dipidana penjara paling lama 15 (lima 

belas) tahun dan denda paling banyak tiga miliar rupiah; 

                                                           
5
 Indonesia, Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 

Perlindungan Anak, UU No. 35 Tahun 2014, LN. No. 297 Tahun 2014, TLN No. 5606, Psl. 80. 
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(4) Dan pidana ditanbah sepertiga apabila pelakunya adalah orang tuanya 

sendiri; 

(c) Terkait dengan ketentuan pemidanaan terhadap anak yang melakukan tindak 

pidana yang diatur di dalam KUHP atau peraturan perundang-undangan lain  

maka ketentuan pidana terdapat dalam Pasal 81 Undang-Undang Sistem 

Peradilan Pidana Anak yang menentukan ½ (satu perdua) dari ancaman pidana 

orang dewasa. Tetapi jika tindak pidana yang diancamkan dengan pidana mati 

atau pidana penjara seumur hidup, pidana yang dijatuhkan adalah pidana 

penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun. 

Oleh karena itu berdasarkan dua hal yang dikemukakan diatas, maka ancaman pidana 

untuk anak yang melakukan tindak pidana kekerasan bullying diambilkan dari ancaman 

pidana yang terdapat dalam Pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 yaitu setiap 

ancaman pidana penjara dikurangi ½ (satu perdua), sehingga ancaman pidana penjaranya 

menjadi setengah dari ancaman pada umumnya. Misalnya pada pasal 80 ayat (1) diancam 

pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan di kurangi ½ (satu perdua) menjadi 

1 (satu) tahun 6 (enam) bulan. 

Meskipun ancaman pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana kekerasan 

dalam bentuk bullying  adalah pidana penjara ½ (setengah) dari pidana aslinya, namun harus 

diingat bahwa pemidanaan terhadap anak berdasarkan Undang-Undang Sistem Peradilan 

Pidana Anak menentukan bahwa pidana penjara merupakan pilihan terakhir yang harus 

dijatuhkan oleh hakim, apabila jenis pidana lain atau tindakan tidak mungkin dijatuhkan oleh 

hakim. 
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3. PENUTUP 

Simpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka penyusun menarik 

kesimpulan yaitu, bentuk bully terhadap anak yang dikategorikan sebagai tindak pidana yaitu 

dalam Undang-Undang Perlindungan Anak: pasal 54 dan pasal 76C Undang-Undang 

Perlindungan Anak dan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu Penghinaan pasal 

310 ayat (1); Perampasan kemerdekaan pasal 333; Perbuatan tidak menyenangkan Pasal 335; 

Penganiayaan pasal 351. Sistem pemidanaan yang digunakan dalam tindak pidana pelaku 

bullying dibagi menjadi. Jenis pidana yang diancamkan terhadap anak sebagai pelaku bully 

dalam bentuk tindak pidana yaitu Pidana Pidana pokok bagi anak terdiri atas Pidana 

peringatan, Pidana dengan syara, Pembinaan di luar lembaga, Pelayanan masyarakat atau 

Pengawasan, Pelatihan kerja, Pembinaan dalam lembaga dan Penjara. Pidana tambahan 

terdiri atas Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana atau Pemenuhan 

kewajiban adat. Bagi anak dibawah usia 12 (dua belas) tahun hanya dikenakan tindakan tidak 

dikenakan pidana. Sedangkan bagi anak yang telah berusia 12 (dua belas) tetapi belum 

berumur 18 (delapan belas) tahun dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara pidana. 

Pedoman pemidanaan bagi anak yang melakukan bully dalam bentuk tindak pidana diatur 

dalam Pasal 81 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menentukan ½ (satu 

perdua) dari ancaman pidana orang dewasa. Tetapi jika tindak pidana yang diancamkan 

dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, pidana yang dijatuhkan adalah pidana 

penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun. 
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Saran 

Meningkatkan moralitas, mentalitas , dan keimanan pada anak yang bertujuan untuk 

pengendalian diri yang kuat sehingga tidak mudah untuk melakukan sesuatu yang tidak baik, 

dan juga memberikan penanaman prinsip pada anak bahwa kekerasan itu tidak baik dan tidak 

ada masalah dapat diselesaikan dengan kekerasan. Pemerintah sekiranya dapat memberantas 

film-film, sinetron-sinetron dan/atau bacaan yang mengandung unsur kekerasan karena dari 

sinilah pengaruh perilaku bully tersebut terjadi. Para penegak hukum seperti kepolisian, 

kejaksaan, dan kehakiman dalam menindak pelaku agar lebih terarah dan tetap 

mengedepankan hak-hak anak dalam proses peradilan pidana dan Membuat peraturan-

peraturan Hukum berdasarkan pengalaman perbuatan anak yang berkonflik dengan Hukum 

yang telah terjadi dan yang akan terjadi untuk melindungi hak-hak anak. 
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