
Berani Konseling, 
Lawan Bullying



Nonton dulu yuks……



Bullying ?
Bullying (perundungan) adalah suatu perilaku negatif

(kekerasan fisik, psikis, dan sosial) yang dilakukan oleh
seseorang atau kelompok pada individu atau kelompok yang 

lemah, dilakukan secara berulang – ulang dan bertujuan untuk
menyakiti



Saat ini bullying terbagi menjadi 2, yaitu :

Bullying Tradisional

• Fisik
• Memukul, menendang, mencubit, 

menginjak kaki, menjegal, meludahi, 
melempar barang, dan bentuk
kekerasan yg menggunakan fisik.

• Verbal
• Memaki, mencemooh, menghina, 

menjuluki, menyoraki, memberi nama
panggilan, merendahkan, dll

• Psikis
• Mengucilkan, menghindar, 

mempermalukan seseorang di depan
umum, menertawakan, menggunakan
bahasa tubuh yg merendahkan, 
memanipulasi persahabatan, dll

Cyber Bullying

• Melalalui media elektronik
(handphone, komputer)



Apa yang kamu ketahui ttg cyber bullying ?



Cyber Bullying adalah tindak kekerasan yang dilakukan oleh seseorang atau
kelompok dengan menggunakan teknologi elektronik. 

SMS, Email, Gambar/Video, Website, Blog, atau Sosial Media (Facebook, Instagram, 
Twiter, Path, Whatsapp, dll) 



Ada 3 kunci dalam cyber bullying, yaitu:

• Korban

• Pelaku
• Pelaku Aktif (pelaku yang langsung melakukan tindakan cyberbullying)

• Pelaku Pasif (pelaku yang secara tidak langsung melakukan, tetapi
menyebarkan, meneruskan, dll) 

• Saksi



Jenis – Jenis Cyber Bullying



Mengirimkan pesan teks yang isinya
merupakan kata-kata yang penuh amarah dan

frontal



HARASSMENT
Pesan-pesan yang berisi gangguan yang menggunakan
email, sms, maupun teks di sosial media yang dilakukan

secara terus menerus



Mengumbar keburukan seseorang di internet 
dengan maksud merusak reputasi dan nama baik

orang tersebut



IMPERSONATION
Berpura-pura menjadi orang lain dan mengirimkan

pesan-pesan atau status yang tidak baik



OUTING 
Menyebarkan rahasia orang lain ( foto-foto/video pribadi

milik orang lain)



TRICKERY 
Membujuk seseorang dengan tipu daya agar 

mendapatkan rahasia/foto/video pribadi orang tersebut



EXCLUSION 
Secara sengaja dan kejam mengeluarkan

seseorang dari grup online



CYBERSTALKING 
Mengganggu dan mencemarkan nama baik

seseorang secara intens sehingga membuat ketakutan
besar pada orang tersebut



Perilaku bullying bisa di hukum lhooo



Ketentuan pidana tentang anak ini bukan delik

aduan. Maksudnya, proses hukum dapat berjalan

meski tanpa pengaduan atau persetujuan lebih

dahulu dari anak yang menjadi korbannya.



AYAT 1 

Setiap orang yang 
melakukan kekejaman, 

kekerasan atau ancaman
kekerasan, atau

penganiayaan terhadap
anak, dipidana dengan
pidana penjara paling 
lama 3 (tiga) tahun 6 
(enam)bulan dan/atau

denda paling banyak Rp. 
72.000.000,00 (tujuh

puluh dua juta rupiah). 

AYAT 2 

Dalam hal anak

sebagaimana dimaksud

dalam 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)

HUKUMAN  BAGI PELAKU  BULLYING

UNDANG – UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK 

PASAL 80 



AYAT 4 

Dalam hal anak

sebagaimana dimaksud

dalam ayat (1, 2, 3) yang 

melakukan penganiayaan

tersebut orang tuanya, 

maka pelaku dipidana

dengan pidana ditambah

1/3 (sepertiga)

AYAT 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

Rp.3.000.000.000,00 (tiga

miliar rupiah)

HUKUMAN  BAGI PELAKU  BULLYING

UNDANG – UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK 

PASAL 80 



UU ITE Pasal 27 (1)
Setiap orang dengan sengaja dan

tanpa hak mendistribusikan
informasi elektronik yang melanggar

kesusilaan

UU ITE Pasal 45 (1)
Setiap orang yang memenuhi unsur

sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 27 ayat (1), dipidana dengan

pidana dengan penjara paling 
lama 6 (enam) tahun dan/atau

denda paling banyak Rp. 
1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)



UU ITE Pasal 27 (3)
Setiap orang dengan sengaja

dan tanpa hak mendistribusikan
dan/atau mentransmisikan
dan/atau membuat dapat

diaksesnya Informasi Elektronik
dan/atau Dokumen Elektronik

yang memiliki muatan
pengihanaan dan/atau
pencemaran nama baik

UU ITE Pasal 45 (3)
Setiap orang yang memenuhi
unsur sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 27 ayat (3),  
dipidana dengan pidana

dengan penjara paling lama 4 
(empat) tahun dan/atau denda
paling banyak Rp. 750.000.000,00 

(tujuh ratus lima puluh juta
rupiah)



UU ITE Pasal 27 (4)
Setiap orang dengan sengaja

dan tanpa hak mendistribusikan
dan/atau mentransmisikan
dan/atau membuat dapat

diaksesnya Informasi Elektronik
dan/atau Dokumen Elektronik

yang memiliki muatan

pemerasan dan/atau
pengancaman

UU ITE Pasal 45 (3)
Setiap orang yang memenuhi
unsur sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 27 ayat (4),  
dipidana dengan pidana

dengan penjara paling lama 6
(enam) tahun dan/atau denda

paling banyak Rp. 

1.000.000.000,00 (satu miliar
rupiah)



UU ITE Pasal 28 (2)
Setiap orang dengan sengaja
dan tanpa hak menyebarkan
informasi yang ditujukan untuk
menimbulkan rasa kebencian

atau permusuhan individu
dan/atau kelompok masyarakat
tertentu berdasarkan atas suku, 

agama, ras, dan antar golongan
(SARA).

UU ITE Pasal 45 (2)
Setiap orang yang memenuhi
unsur sebagaimana dimaksud
Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) 

dipidana dengan pidana
penjara paling lama 6 (enam) 
tahun dan/atau denda paling 

banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu
miliar rupiah)



UU ITE Pasal 29 
Setiap orang dengan sengaja
dan tanpa hak mengirimkan
informasi elektronik dan/atau

dokumen elektronik yang berisi
ancaman kekerasan atau

menakut-nakuti yang ditujukan
secara pribadi.

UU ITE Pasal 45B
Setiap orang yang memenuhi
unsur sebagaimana dimaksud

Pasal 29 dipidana dengan
pidana penjara paling lama 4 

(empat) tahun dan/atau denda
paling banyak Rp. 750.000.000,00 

(tujuh ratus lima puluh juta
rupiah)





Ayo Tolong Temanmu…… 
Pertolongan Pertama Pada Teman Sebaya



Jika melihat teman ada yang terluka
langsung berikan pertolongan.

Bawalah ke Puskesmas atau Rumah
Sakit Terdekat

Sehingga akan diberikan pertolongan
yang sesuai prosedur

PERTOLONGAN 
SECARA FISIK 



Lakukan pertolongan dengan
memberikan perhatian pada

teman yang mengalami
kekerasan

PERTOLONGAN 
SECARA 

PSIKOLOGIS ( PFA )



Lakukan kegiatan – kegiatan
positif untuk melawan bullying 

di lingkungan sekitarmu
PERTOLONGAN 
SECARA SOSIAL



Ayo BerEMPATI….



Apa itu Empati ?

Empati adalah kemampuan memahami perasaan dan pikiran
orang lain; sehingga muncul keinginan untuk membantu.



Bantuan Psikologis

Perhatian / dukungan yang dilakukan antara dua orang atau
lebih dalam proses bercerita, mendengarkan, atau

menghubungkan orang yang mengalami masalah emosional
dengan sumber bantuan professional. 



Apa yg harus kita lakukan?
Prinsip Pertolongan Psikologis:

• Look ( Amati )

• Peka terhadap lingkungan sekitar

• Listen ( Dengarkan ) 

• Mau mendengarkan cerita teman

• Link ( Hubungkan ) 

• Mau membantu jika teman memang butuh bantuan / penanganan
psikis lebih lanjut ( hubungkan dg Guru BK / psikolog/ orang yang 
professional di bidang tersebut) 



Tujuan

Mendengarkan

2. Jika anda salah mengerti
segera mengokreksi

8. Empati dapat mendorong
persahabatan yang lebih berarti

3. Mengarahkan percakapan
ke arah topik emosional

4. Membiarkan orang 
lain menang-

kap sinyal
penerimaan

7. Mengurangi prasangka
atau asumsi negatif

6. Dengan memahami
kita dapat memaafkan

1. Menunjukkan anda peduli & memahami orang lain

5. Menyatakan perasaannya dan mengeksplorasi diri



Mendengarkan Efektif
• Kontak mata

• Anggukan kepala yang tegas dan ekspresi wajah yang wajar

• Hindari gerakan – gerakan / isyarat yang menganggu

• Hindari instrupsi saat mendengarkan

• Jangan terlalu banyak berbicara

• Menyimpulkan apa yang di ceritakan

• Memberikan feedback yang positif



Mendengarkan Efektif

speaker

Words

Eye

movement

Facial

expressions

Body

posture
Hand

gestures

Emotions 

ears

eyes

mind



Tanda – Tanda Teman yang Butuh Pertolongan Psikologis

• Hilangnya focus dalam belajar

• Mengalami luka yg tidak wajar

• Muncul perilaku yg tidak biasa

• Sering kehilangan barang – barang

• Perubahan pola makan

• Rendah diri berlebihan

• Lebih sering menyendiri saat ada aktivitas bersama

• Tidak mampu mengontrol emosi (marah berlebihan, sedih berlebihan)

• Tidak mampu beradaptasi dg baik di lingkungan sosial/ sekolah





Berfikirlah dua kali sebelum Anda berbicara karena
kata-kata Anda akan menanam benih keberhasilan

atau kegagalan dalam pikiran orang lain
-Napolleon Hill-



G E B E R  S E P T I
(GERAKAN BERSAMA SEKOLAH SEMARANG PEDULI DAN TANGGAP BULLYING)



Program GEBER SEPTI (Gerakan Bersama Sekolah Semarang Peduli Dan Tanggap Bullying) 

merupakan layanan konsultasi psikologi dan edukasi berbasis teknologi dalam rangka pencegahan dan

penanganan terapeutik terhadap kasus bullying (kekerasan terhadap anak) di sekolah Kota Semarang. 

Dasar pemikiran GEBER SEPTI yaitu meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan pemberdayaan

masyarakat di bidang intervensi psikologis pada kasus bullying di sekolah. Selain itu, memberikan wadah

konsultasi psikologi dan hukum secara online bagi para Guru, Korban dan Pelaku Bullyin serta Orangtua

Siswa. 

Program GEBER SEPTI ini menjadi wujud nyata sebagai peningkatan pelayanan kesehatan mental 

masyarakat, kesejahteraan sosial, dan kualitas pendidikan. Selain itu, sebagai bentuk dukungan terhadap

Program Sekolah Ramah Anak, Resilience City, dan Smart City.  



PROGRAM “GEBER SEPTI”

Seminar / Sosialisasi

Memberikan informasi
psikologi (psikoedukasi) 
atau seminar (sosialisasi)

yang tepat dan bermanfaat
guna mencegah perilaku
bullying dan hal- hal yang 

berkaitan dengan
penanganan kasus bullying 

Pendampingan Psikologi &
Hukum

Memberikan pendampingan
secara psikologis dan hukum
terhadap pelaku dan korban

bullying

Mediasi Ramah Anak

Melakukan mediasi ramah
anak antara pelaku dengan

korban bullying beserta
keluarga sebagai alternative 

proses penyelesaian
permasalahan hukum

dengan memperhatikan
kondisi masing – masing

pihak



PROGRAM “GEBER SEPTI”

Kurasi

Melakukan intervensi

seperti konseling dan

teknik modifikasi perilaku

baik terhadap pelaku

maupun korban bullying

Rehabilitasi

Memberikan

rekomendasi –

rekomendasi program 

rehabilitasi untuk pelaku

bullying pada pihak

terkait dan

berkepentingan

Pelatihan

Menyediakan jasa

pelatihan sumber daya

manusia yang bertujuan

dengan pencegahan dan

penanganan perilaku

bullying, seperti

leadership training, 

counseling workshop 

untuk para guru BK, 

motivation training, dll



Bagi Korban Bullying

Pengembangan dan Peningkatan :

 Self Esteem 

 Konsep Diri

 Penyesuaian Diri

 Kepercayaan Diri

 Potensi Diri

 Kesejahteraan Psikologi

Bagi Pelaku Bullying

 Kesadaran pelaku bahwa perilaku bullying 

itu salah

 Peningkatan rasa dan perilaku empati

terhadap korban

 Menurunnya sifat agresif

 Mengurangi perilaku bullying



rdrm.semarangkota.go.id





Silahkan Klik

Menu 

“Konsultasi

Psikologi” lalu

Pilih Bagian

yang Sesuai

dengan Anda



Isilah

Form 

Konsultasi

Siswa

dengan

Lengkap, 

lalu Klik

“Kirim”



Isilah

Form 

Konsultasi

Orang Tua

dengan

Lengkap, 

lalu Klik

“Kirim”



Isilah

Form 

Konsultasi

Guru 

Mapel/BK 

dengan

Lengkap, 

lalu Klik

“Kirim”



KONSULTASI PSIKOLOGI ONLINE 
DITANGANI OLEH TENAGA AHLI PSIKOLOGI 

YANG BERPENGALAMAN 



Jl. Simongan Raya No. 49 Semarang

024-76432642

0813 2926 6228

rdrm.kotasemarang

www.rdrm.semarangkota.go.id

www.gebersepti.semarangkota.go.id

http://www.rdrm.semarangkota.go.id
http://www.gebersepti.semarangkota.go.id



