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Selama tiga tahun terakhir, secara global kehidupan kita termasuk anak semakin berpindah dari 
luar Jaringan ke dalam Jaringan akibat Pandemi Covid-19.  Hal ini meningkatnya akses global ke 
platform digital dan kesempatan online bagi anak dan remaja tanpa batas. 
Dunia digital penuh dengan segudang manfaat dan peluang namun juga tidak bisa dipungkiri 
bahwa peluang online ini juga berkontribusi secara signifkan terhadap peningkatan risiko 
kekerasan dan bahaya pada anak secara online. 

ChildFund di Indonesia mengimplementasikan perencanaan strategisnya untuk lima tahun 
kedepan (2021 – 2026), dan kami menyadari perlunya upaya berkelanjutan dan adaptif  untuk 
mengatasi isu dan tantangan yang muncul saat ini terutama perubahan dunia yang cepat akibat 
COVID-19, agar dapat secara nyata bekerja bersama memastikan anak dan remaja tumbuh sehat, 
terdidik, terampil, aman dan terlindungi. 

Meningkatnya akses internet dan risiko perlindungan anak online dikombinasikan dengan efek 
COVID-19, membuat kami memutuskan secara signifikan meningkatkan fokus bukan saja 
perlindungan anak di luar Jaringan namun perlindungan anak di dalam Jaringan, khususnya fokus 
untuk mengurangi risiko bahaya perundungan online, kekerasan dan eksploitasi online, dan 
bekerja dengan pemerintah, masyarakat, orang tua, guru dan juga anak dan remaja itu sendiri 
untuk dunia online yang aman dan inklusif. 

Penelitian ini melibatkan 1610 usia 14 – 24 tahun. Temuan dan penelitian ini mengungkapkan 
bahwa hampir 50% anak dan remaja pernah menjadi pelaku perundungan online dan hampir 60% 
anak dan remaja mengaku pernah menjadi korban perundungan online dalam tiga bulan terakhir. 

Perundungan online yang ditemukan antara lain: pencurian data pribadi, pengucilan, penguntitan, 
pencemaran nama baik, pelecehan dan kekerasan seksual, ancaman dan pemerasan. Anak dan 
remaja yang pernah mengalami perundungan di luar Jaringan akan berisiko lebih tinggi menjadi 
korban perundungan online. Penelitian ini juga menghasilkan rekomendasi yang berguna dan 
dapat dipakai sebagai masukan untuk menguatkan program pemerintah, apparat penegak 
hukum dan juga secara khusus sekolah dan orang tua untuk meningkatkan perlindungan anak 
online dan waktunya untuk Bertindak Sekarang!. 

Secara khusus saya ingin menyampaikan terima kasih kepada semua tim yang telah bekerja sama 
secara baik dan terampil, Reny Haning – Spesialist Perlindungan Anak dan Advokasi, Aloy Suratin 
sebagai direktur program dan sponsorship. Terima Kasih kepada Bappenas, KPPPA yang telah 
mendukung ChildFund untuk mengembangkan fokus program pada perlindungan anak di ranah 
daring dan luring secara khusus dukungan pelaksanaan penelitian ini dan juga kepada pemerintah 
kab/kota Atambua, Jakarta, Kupang, Lampung, Magelang dan Wonogiri. Akhirnya tak lupa juga 
berterimakasih untuk semua pihak Universitas dan sekolah di kab/kota dan semua anak dan 
remaja yang telah terlibat dan berbagi pengalaman dalam pengumpulan data dan studi kasus 
selama kegiatan penelitian ini berlangsung. 

Jakarta, Oktober 2022. 

Hanneke Oudkerk
Country Director Indonesia
ChildFund International

Kata Pengantar
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Hasil Penelitian:
Memahami perundungan online dan eksploitasi seksual dan 
kekerasan online terhaap anak dan orang muda di Indonesia

Perundungan, Eksploitasi, dan Kekerasan Online terhadap anak merupakan tantangan baru yang 
harus menjadi perhatian kita bersama. Risiko anak mengalami ketiga hal tersebut meningkat 
searah dengan semakin tingginya akses dan intensitas anak dalam menggunakan internet. Data 
Susenas menunjukkan bahwa 55,07 % anak usia 7-17 tahun telah mengakses internet di tahun 2020. 
Jumlah ini diperkirakan meningkat sebagai dampak COVID 19 dimana terjadi pembatasan sosial 
dan perubahan dalam metode belajar. 

Perlindungan anak dari berbagai risiko kekerasan berbasis online memerlukan intervensi yang 
menyeluruh, mulai dari penguatan resiliensi anak itu sendiri, pengawasan keluarga dan lingkungan 
sekitar anak, sampai pada pengaturan informasi layak anak dari pengampu kepentingan. Upaya 
tersebut juga harus melibatkan multi sektor yang terdiri dari instansi pemerintah terkait, Lembaga 
non pemerintah, dunia usaha, serta media. Dalam hal ini, data menjadi kunci penting baik sebagai 
dasar penyusunan program maupun sebagai alat advokasi kepada para pihak terkait dalam 
meningkatkan kesadaran tentang bahayanya kekerasan anak berbasis online.

Kami menyambut baik hasil penelitian yang telah disusun oleh Childfund. Penelitian ini telah 
memberikan gambaran mengenai perundungan, eksploitasi seksual, dan kekerasan secara online 
di 4 lokasi penelitian. Data dan Informasi dalam penelitian ini dapat digunakan sebagai input dalam 
penyusunan kebijakan pencegahan kekerasan anak di ranah online, khususnya dalam menyusun 
strategi yang tepat sesuai dengan kondisi lapangan dan kebutuhan serta untuk kepentingan 
terbaik bagi anak.

Sekali lagi kami ucapkan selamat atas selesainya penelitian ini. Semoga hasil penelitian dapat 
digunakan dengan baik oleh berbagai pihak terkait dalam upaya penguatan perlindungan anak 
dari berbagai tindak kekerasan di Indonesia.

Jakarta, Desember 2022

Woro Srihastuti Sulistyaningrum
Direktur Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda, dan Olahraga
Kementerian PPN/Bappenas

Kata Pengantar



Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
Republik Indonesia

Kata Pengantar
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Anak merupakan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa dan karenanya anak harus 
memiliki bekal keimanan, kepribadian, kecerdasan, keterampilan, jiwa dan semangat kebangsaan 
serta kesegaran jasmani agar dapat tumbuh dan berkembang menjadi manusia yang berbudi 
luhur, bersusila, cerdas dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Perlindungan terhadap anak 
di Indonesia adalah salah satu tugas penting bagi seluruh bangsa Indonesia. Pemerintah bersama 
semua pihak memiliki peran dalam bekerja sama menciptakan kehidupan yang aman dan nyaman 
bagi anak, agar anak-anak dapat bertumbuh kembang secara optimal. Anak-anak merupakan 
kelompok usia yang paling rentan terkena dampak negatif dari hal-hal baru yang ditemuinya 
termasuk berbagai hal yang ada di internet.

Perkembangan teknologi seperti internet terbukti mampu memberikan beragam kemudahan 
dalam kehidupan masyarakat dan membuat informasi menjadi semakin mudah untuk diakses. 
Dengan adanya internet kita bisa merasakan gaya hidup serba digital yang menawarkan sejumlah 
keuntungan, salah satu yang paling utama adalah kemudahan dan kepraktisan dalam melakukan 
berbagai aktivitas. Di sisi lain, internet juga berpotensi menjadi sumber informasi yang terdistorsi, 
mengarah pada prasangka dan stereotipe-stereotipe negatif. Bahkan, belakangan, data laporan 
menyebutkan internet menjadi sumber informasi yang berkaitan dengan praktik dan konten 
prostitusi, terorisme dan perdagangan manusia. Praktik dan konten yang tidak patut tersebut 
berbahaya bagi keselamatan jiwa anak dan remaja serta dapat mengganggu keseimbangan jiwa 
anak (merasa direndahkan, dipermalukan, ditindas, diasingkan, dimanfaatkan) yang pada akhirnya 
menyebabkan kemarahan, kesedihan, ketakutan yang mengganggu rasa percaya diri mereka.

Dengan berkaca pada hal-hal tersebut, kita bersama-sama melihat bahwa anak-anak merupakan 
pihak yang rentan mengalami penyalahgunaan internet, sekaligus dapat berperan dalam 
pengambilan keputusan terkait kepentingan terbaik anak. Presiden Soekarno pernah berkata “Beri 
aku 10 pemuda, maka akan kuguncang dunia!”. Kutipan di atas menjadi pengingat bagi bangsa 
Indonesia bahwa anak muda memiliki potensi besar untuk dapat berkontribusi bagi dunia. Anak 
muda sebagai generasi penerus bangsa menjadi perhatian banyak pihak. Penting untuk 
membekali anak muda dengan berbagai pengetahuan dan keterampilan sehingga siap 
berkolaborasi seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi. Oleh karena itu penting 
sekali adanya upaya perlindungan bagi anak diranah digital dan meningkatkan kesadaran literasi 
digital. 

Kami mengapresiasi ChildFund Indonesia dan dukungan Bappenas atas kerjasamanya 
menyelenggarakan kajian tentang perundungan siber dan viktimisasi anak di ranah daring sebagai 
dukungan untuk melaksanakan Strategi Nasional Penghapusan Kekerasan terhadap Anak 2022 – 
2024. Hasil kajian ini sangat penting sebagai benchmark bagi para pihak terkait untuk 
memperbaiki kebijakan dan program serta peningkatan kinerja memberikan layanan 
perlindungan khusus anak di ranah daring.

Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak

                               Nahar 



Arahan Strategi ChildFund International 2030 dalam memperluas kerja-kerja kemanusiaan dan 
sebagai mitra pembangunan global adalah memastikan sebuah dunia dimana semua anak dapat 
tumbuh sehat, terdidik, terampil dan aman. 

Sejalan dengan arahan ini ChildFund Indonesia memiliki perencanaan strategis lima tahun 2021 – 
2026 untuk mengatasi isu-isu yang muncul sebagai akibat dari perubahan dunia yang cepat yang 
dapat menganggu proses tumbuh kembang anak dalam mencapai potensi terbaiknya. Salah satu 
isu dan tantangan yang dihadapi dunia saat ini adalah meningkatnya penggunaaan internet 
sebagai dampak dari virus corona. Masyarakat dipaksa beradaptasi dengan mengalihkan berbagai 
aktivitas dari luring ke daring, termasuk aktivitas sekolah dan bermain. Akses internet dapat 
meningkatkan kesempatan bagi anak-anak dan remaja untuk terhubung dan belajar, tetapi pada 
saat yang sama meningkatkan banyak risiko dan kerentanan, termasuk kecanduan pada hal-hal 
online, perundungan online, viktimisasi online, dan eksploitasi seksual.

Hal ini mengubah dinamika ekologi online dan meningkatkan faktor risiko perlindungan anak 
online yang harus dipahami untuk meningkatkan upaya maksimal untuk melindungi anak di dunia 
online (dalam Jaringan) dan dunia nyata (luar Jaringan). 

Memahami Perundungan Online dan Eksploitasi Seksual dan Kekerasan 
Online Terhadap anak dan orang muda di Indonesia 

Ringkasan Penelitian 

Mengembangkan penilaian yang solid tentang kasus eksploitasi seksual dan kekerasan online 
terhadap anak, perundungan online dan viktimisasi online di Indonesia.

Mengkonstruksikan kasus perundungan online dan viktimisasi online untuk memahami 
prevalensinya di empat provinsi wilayah program ChildFund.

Mengembangkan solusi sistematis untuk mengurangi kerentanan dan risiko anak-anak 
terhadap eksploitasi seksual dan kekerasan di dunia online.

Apa tipologi OSEC di Indonesia? Apa motif atau penyebab OSEC di Indonesia dan
dampaknya?

Apa definisi dari perundungan online dan viktimisasi online?

Bagaimana prevalensi perundungan online dan viktimisasi online di Indonesia?

Faktor-faktor apa yang berkontribusi terhadap perundungan online dan viktimisasi online?

Apa saja hambatan kasus perundungan online dan viktimisasi online untuk dilaporkan?

Apa saja praktik/program yang mencegah cperundungan online dan viktimisasi online? 
Seberapa efektif program dalam mencegahnya?

Apa rekomendasi pencegahan dan penanganan OSEAC di rumah, sekolah, masyarakat, dan 
pemerintah?

Tujuan penelitian ini adalah untuk: 

Tujuan dieksplorasi melalui pertanyaan:

i

ii

iii

iv

v

vi

vii

Hasil penelitian ini akan berkontribusi pada pengembangan perancangan, perencanaan, dan 
evaluasi kebijakan dan program penguatan sistem perlindungan anak online dan offline di 
Indonesia.
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Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Pengumpulan data kualitatif 
dilakukan melalui kajian literatur, analisis kasus, diskusi terarah (FGD), dan wawancara informan 
kunci (Key Informant Interview/KII). Hukum/peraturan yang ditinjau meliputi konvensi 
internasional dan hukum domestik di Indonesia. Sementara itu, analisis kasus dilakukan dengan 
menganalisis berita terkait kasus OSEAC, perundungan online, dan cybervictimisation yang 
dipublikasikan di media massa, termasuk postingan media sosial. Peneliti menggunakan delapan 
belas” kata kunci yang relevan untuk merayapi data, seperti“perundungan siber (perundungan 
online),” “menguntit (stalking),” “celaan fisik (body shaming),”dll. Analisis kasus membantu 
peneliti memahami tipologi kontekstual dari kasus OSEAC, perundungan online, dan korban 
perundungan online di Indonesia. Penelitian ini juga melakukan dua diskusi terarah dan 
mewawancarai beberapa informan kunci.

Untuk memprediksi prevalensi perundungan online, peneliti mengadopsi Cybervictimization Scale 
(CYBVICS) sebagai alat untuk mengukur perundungan online dan cybervictimization, dengan 
beberapa modifikasi, termasuk mereduksi item menjadi sembilan jenis perundungan online, dan 
hanya mengukur pengalaman perundungan online tiga bulan terakhir bukan dua belas bulan 
seperti pada informasi aslinya. Pernyataan tersebut juga dikategorikan ke dalam pelaku atau 
perilaku perundungan online dan cybervictimization atau pengalaman mereka sebagai korban. 
Karena alatnya tidak termasuk pelecehan dan pelecehan seksual, peneliti menambahkan dua poin 
berdasarkan analisis kasus dan tinjauan pustaka.

Dalam mengukur perilaku bystander (yang menyaksikan), peneliti menggunakan instrumen dari 
Moxey and Bussey  yang mengidentifikasi tiga tipe perilaku bystander.terhadap perundungan 
online. Penelitian juga menambahkan beberapa pertanyaan untuk menguji beberapa variabel yang 
mungkin berkontribusi terhadap perilaku perundungan online atau mempengaruhi korban untuk 
mengalami perundungan online, seperti persepsi terhadap tingkat keparahan perundungan online, 
norma deskriptif yang dirasakan, respons terhadap perilaku perundungan online, pengalaman 
intimidasi tradisional, harga diri, empati, kecemasan sosial, agresivitas, pengawasan orang tua, 
dukungan dari teman, kesadaran akan perundungan online, paparan konten berbahaya. Peneliti 
juga menambahkan satu aitem untuk mengukur pengaruh informasi hukum terhadap perilaku di 
internet.
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Pengumpulan data kuantitatif dilakukan dengan melakukan survei di kalangan pelajar dan 
mahasiswa usia 13-24 tahun di empat provinsi di Indonesia: DKI Jakarta, Jawa Tengah, Lampung, 
dan Nusa Tenggara Timur. Survei ini menggunakan Computer-Assisted Self Interviewing (CASI), 
yang memungkinkan responden mengisi kuesioner survei tanpa harus diwawancari oleh 
enumerator. Survei menggunakan multistage random sampling untuk memilih sampel yang sesuai. 
Pengacakan tahap pertama digunakan untuk menentukan dua kabupaten sasaran di setiap 
provinsi. Pengacakan juga diterapkan dalam pemilihan sekolah/universitas. Setelah 
sekolah/universitas dipilih, random cluster sampling digunakan untuk memutuskan kelas/program 
mana di sekolah/universitas tersebut yang akan berpartisipasi dalam penelitian. Survei 
menjangkau 1.610 responden, dengan batas kesalahan (margin of error) sebesar ±2,39%) 
dengan tingkat kepercayaan (Confident Interval/CI) 95%.
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1.610
Responden
(usia 13-24)

734
Universitas/Perguruan

Tinggi

443
Sekolah Menengah

Atas (SMA)

434
Sekolah Menengah

Pertama (SMP)

968
Responden Perempuan

642
Responden Laki-laki

Lokasi Penelititan
Timeline July 2022 – October 2022

Jakarta Timur, D.K.I Jakarta
Jakarta Barat, D.K.I Jakarta

Lampung Timur, Lampung
Lampung Barat, Lampung

Magelang, Jawa Tengah
Wonogiri, Jawa Tengah

Belu, Nusa
Tenggara Timur
Kupang, Nusa
Tenggara Timur



Penelitian ini menggunakan beberapa pertimbangan etis yang memandu tim selama 
proses berlangsung:

Tinjauan Etis dan Pertimbangan Etis
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Penelitian dilakukan berdasarkan persetujuan berbasis informasi dan sukarela.Untuk peserta di 
bawah delapan belas tahun pendataan akan dimulai setelahnya orang tua dan responden 
memberikan persetujuannya (persetujuan ganda). Dalam penelitian ini, ada kasus ketika 
orang tua menghubungi peneliti untuk mengetahui lebih banyak tentang penelitian sebelum ia 
memberikan persetujuannya.

Prinsip “Do No Harm” dipraktekkan untuk memastikan keselamatan semua informan dan 
peneliti. Prinsip ini juga untuk memahami dan memantau ancaman yang diterima dan apa yang 
membuat mereka rentan serta menghindari menempatkan orang dalam situasi yang membuat 
mereka rentan. Dan/atau menambahkan situasi rentan, mendengarkan saat mereka 
mengemukakan kekhawatiran tentang kerugian yang mungkin ditimbulkan dan merespon 
kekhawatiran tersebut dengan hati-hati. 

Menanggapi dengan segera dan tepat atas permasalahan yang terjadi, termasuk 
mengungkapkan atau meminta bantuan dari informan penelitian dan peneliti.

Integritas penelitian memastikan kualitas, akurasi, dan manfaat penelitian.

Penelitian ini telah mendapatkan izin etik dari Komite Etik, Universitas Katolik Atma Jaya, 
Jakarta.

Kerahasiaan harus selalu dijaga. Peneliti melindungi dan mengelola informasi sensitif dengan 
cara yang terhormat, profesional, rahasia, dan mematuhi undang-undang yang berlaku. 
Kerahasiaan informasi meliputi informasi tentang anak, serta informasi yang berkaitan dengan 
dugaan kasus anak, kasus pelecehan, penelantaran, atau eksploitasi anak, termasuk informasi 
tentang dugaan atau pelaku sebenarnya.

Temuan Kunci tentang Kekerasan dan Eksploitasi Seksual Online

Eksploitasi seksual dan kekerasan online terhadap anak (OSEAC) adalah masalah yang 
kompleks, dan anak-anak mungkin mengalami beberapa eksploitasi dalam satu kontinum 
kejahatan. Berdasarkan kasus yang teridentifikasi dari berbagai sumber, OSEAC di Indonesia dapat 
dikategorikan menjadi lima jenis: online sexual grooming, tayangan langsung child sexual abuse 
material (CSAM) and exploitation material (CSEM), produksi dan distribusi CSAM/CSEM, 
pemerasan, perdagangan orang dan prostitusi online. Pelaku OSEAC bisa saja tidak dikenal namun 
ada kasus dimana pelakunya adalah lingkaran terdekat korban. Karena teknologi dapat digunakan 
untuk memperpanjang kekerasan di kehidupan nyata, pelecehan dan eksploitasi dapat terjadi 
secara luring, daring, atau keduanya.

OSEAC dapat berdampak negatif terhadap penikmatan hak asasi manusia seperti hak untuk bebas 
dari kekerasan dan perlakuan kejam merendahkan, dan tidak manusiawi (right to freedom from 
violence and cruel, degrading, and inhumane treatment), standar kesehatan fisik dan mental 
tertinggi yang dapat dicapai (the highest attainable standard of physical and mental health), 
kebebasan berekspresi dan berpendapat tanpa gangguan (freedom of expression and to hold 
opinions without interference), dan hak untuk pendidikan (right to education).

Penilitian ini juga mengidentifikasi beberapa faktor yang berkontribusi terhadap OSEAC, antara lain 
akselerasi digital dan penggunaan internet yang tidak tepat, kurangnya pengawasan dan 
hubungan yang tidak lekat dengan orang tua, serta kompetensi digital yang terbatas antara anak 
dan orang tua.
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anak dan remaja telah menjadi pelaku 
perundungan online

Siswa sekolah menengah dan 
universitas telah melakukan 
intimidasi terhadap orang 
lain dalam jaringan

Temuan Kunci Perundungan Online dan Viktimisasi Online

50.9%

49.1%

Tidak Ya
49.1% 41.1%

Tidak Ya
58.6%

Terlibat dalam Perundungan 
Online dalam 3 Bulan 

Terakhir

Menjadi Korban 
Perundungan Online 3 Bulan 

Terakhir

5 dari 10
anak dan remaja menjadi korban 

perundungan online 

6 dari 10

Prevalensi Perundungan Online  

Siswa telah menjadi korban 
perundungan online dalam 
tiga bulan terakhir

58.6%



Anak laki-laki dan perempuan sama-sama berisiko menjadi korban perundungan online. 
Namun, anak laki-laki memiliki peluang lebih tinggi untuk menjadi pelaku, sedangkan anak 
perempuan memiliki peluang lebih tinggi untuk menjadi korban.

Nusa Tenggara Timur memiliki tingkat pervalensi 
perundungan online tertinggi (58,6%), dan Jakarta 
memiliki tingkat prevalensi korban perundungan online. 
Penggemar K-POP memiliki kecenderungan lebih tinggi 
untuk melakukan perundungan online (55,3%) dan 
juga memiliki risiko lebih tinggi menjadi korban 
perundungan online (66,6) dibandingkan dengan fans 
non-k-POP.

Dibawah 15 tahun

daripada kategori usia lainnya

Menjadi korban Pelaku

64,5% 53,5%

Demography

Male

Female

Jakarta

Central Java

Lampung

East Nusa Tenggara

University

Senior High School

Junior High School

1st grade

2nd grade

3rd grade

7th semester and above
(only for College)

Less than 15 y.o

16-18 y.o

19-21 y.o

22-24 y.o

Non-KPOP Fans

KPOP Fans

Yes, I do No, I do not Yes, I do No, I do not

CYBERBULLYING CYBERVICTIMIZATION

Gender
51,4 48,6 57,2 42,8

47,6 52,4 59,6 40,4

52,5 47,5 64,3 35,7

37,2 62,8 50,8 49,2

49,3 50,7 59,4 40,6

58,6 41,4 61,2 38,8

45,4 54,6 52,1 47,9

53,8 46,2 67 33

50,6 49,4 61,1 38,9

46,2 53,8 57,5 42,5

51 49 62,9 37,1

50,8 49,2 60,3 39,7

48 52 45,8 54,2

53,5 46,5 64,5 35,5

48,3 51,7 61,5 38,5

44,1 55,9 51,4 48,6

51,8 48,2 51,1 48,9

47,7 52,3 57,5 42,5

55,3 44,7 63,6 36,4

Province

School level

Grade

Age
Category

KPOP
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a. Pelanggaran Privasi

Responden pernah 
melakukan pelanggaran 
privasi kepada orang lain.

Rahasia responden disebarluaskan 
oleh orang lain di internet

b. Pengecualian (eksklusi) 

c. Penguntitan 

Ada beberapa jenis cyberbullying

d. Fitnah/Pencemaran nama baik

e. Pelecehan Daring

f. Kekerasan Seksual, Ancaman dan Pemerasan Online

2,4% - 9,4%

Mengabaikan 
pesan orang lain 24,5%

responden mengaku dikuntit secara online, membuat mereka 
tidak nyaman. Dalam beberapa kasus ekstrem, pelaku mengintai 
mereka baik online maupun offline.

33,5%

responden telah 
menyamar sebagai 
seseorang dan 
menyebarkan informasi 
palsu kepada orang lain

33,5%

responden menyatakan bahwa 
orang lain telah berpura-pura 
menjadi mereka dan 
melakukan hal buruk kepada 
orang lain di internet

10,9%

Responden mengalami pengucilan36,1%

Diikuti dengan menghapus atau 
memblokir seseorang 8,4%

Menyebarkan rahasia atau informasi pribadi, 
diikuti dengan mencuri/meretas foto atau 
rekaman seseorang dan mengirimkannya kepada 
orang lain.

9,4%

18,5%

Responden pernah 
menghina atau 
menghina orang lain di 
internet

31,7%
Responden mengaku 
dihina atau dilecehkan 
di internet

35,8%
Responden juga 
menerima hinaan 
seksual saat berinteraksi 
secara online

21,9%

Seseorang masuk ke profil atau akun 
responden

16,6%

Responden menggunakan 
ancaman untuk membuat 
orang lain mengirimkan foto 
atau rekaman pribadi mereka

2,3%
Responden mengaku 
diancam untuk 
mengirimkan fotonya

9,1%
Responden mengaku 
diancam lebih dari 
dua kali dalam tiga 
bulan terakhir

3,5%
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Tanggapan terhadap Perundungan Online 

Korban menanggapi perundungan online dengan berbagai cara.

Studi ini juga menemukan bahwa 

Faktor-faktor yang Berkontribusi pada Perundungan online

Personal Factors

Being victims of
cyberbullying

Group
Norms

Parental
Supervision

Friend’s
Support

Class
Belongingness

School
Climate

Level of Education

Age

Gender

Fans of K-POP

0,21**

-0,18

0,18

0,21**

-0,33**

0,06**

-0,03**

-0,01

0,01*

-0,01

-0,01

0,01

0,00

0,01

-0,01

-0,01 0,00 0,02**

0,02

0,00

Being victims of
sexual harassment

Perception of
Severity

Traditional Bullying
Perpetrators

Traditional Bullying
Victims

Empathy

Self-Esteem

Aggression

Awareness of
Cyberbullying

Exposure
to

negative
contents

Hours
spend
in the

internet

Cyberbullying
Perpetrators

Media Factors
Demograph Factors

Environment Factors

Mendiskusikan 
pengalaman mereka 
dengan teman atau 
orang yang dapat 
mereka percayai 

53,4%

akan bereaksi 
ketika 
menyaksikan 
perundungan 
online

77,6%

8,10%-14,7%

Bystander 
akan 
memperingat
kan pelaku

61,6%
mencegah 
pelaku 
mencopet 
anak lain 

60,7%
menghibur 
korban 

51,4%
mendorong 
korban untuk 
melaporkan 
perbuatan 
tersebut 

45,35%

Diikuti dengan 
pemblokiran akses 
pelaku ke akun 
mereka

44,2%

Keluarga dan teman adalah orang yang paling mereka andalkan. Namun, studi ini juga menemukan 
bahwa para korban juga meminta nasihat dari mereka yang memiliki pengalaman serupa.

responden menggukana taktik agresif seperti membalas 
perilaku dengan perundungan balik atau mempermalu 
pelaku dengan membagikan video pelaku.
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a. Paparan intimidasi (tradisional)
Studi tersebut menemukan bahwa pelaku intimidasi tradisional kemungkinan 
akan melakukan perundungan online. Di sisi lain, korban bullying tradisional 
lebih cenderung menjadi pelaku perundungan online. Penting untuk dicatat 
bahwa responden kurang berpengalaman sebagai korban perundungan 
tradisional; mereka lebih cenderung menjadi pelaku perundungan online.

b. Pengawasan Orang Tua
Studi tersebut menemukan bahwa pengawasan orang tua sangat penting dalam 
mencegah anak-anak dari perundungan online. Orang tua yang kurang terlibat 
dalam mengawasi aktivitas anaknya di internet akan memprediksi anak lebih 
tinggi'keterlibatan dalam perilaku perundungan online.

c. Norma Kelompok dan Kepemilikan Kelas
Studi ini mengidentifikasi norma kelompok dan kepemilikan kelas untuk 
memprediksi perilaku perundungan online. Responden melihat 
temannya'keterlibatan dalam perundungan online sebagai norma dalam 
interaksi online. Oleh karena itu, mereka juga terlibat dalam perundungan 
online.

Faktor-faktor yang Berkontribusi pada Perundungan online:

d. Paparan Konten Berbahaya/konten negatif
Studi tersebut menemukan bahwa paparan konten berbahaya yang lebih tinggi 
di internet akan berdampak positif pada perilaku perundungan online di antara 
para pelaku. Seperti yang ditunjukkan oleh penelitian sebelumnya, paparan 
konten berbahaya/konten negatif atau berisiko akan memengaruhi persepsi 
kekerasan.  Remaja sangat berisiko karena mereka kurang pengendalian diri 
dibandingkan dengan orang dewasa



Studi ini juga menemukan bahwa jenis kelamin, tingkat pendidikan, usia, dan menjadi 
penggemar K-Pop berkontribusi terhadap perilaku perundungan online. Studi ini juga 
menemukan bahwa lamanya waktu yang dihabiskan di internet tidak memiliki pengaruh terhadap 
perilaku perundungan online

Korban intimidasi atau pelecehan kemungkinan besar akan menjadi korban lagi. Penelitian ini 
menemukan bahwa paparan pelecehan seksual online dan intimidasi tradisional akan membuat 
anak-anak dan remaja berisiko lebih tinggi menjadi korban perundungan online. Pelaku 
perundungan online kemungkinan akan menjadi korban perundungan online. Lebih jauh 
penelitian ini juga menemukan bahwa paparan pelecehan seksual online dan perundungan 
tradisional akan membuat anak-anak berisiko lebih tinggi mengalami perundungan di dunia 
maya.

Penting juga untuk dicatat bahwa pengawasan orang tua serta faktor psikologis, lingkungan, dan 
demografis tidak berkontribusi pada viktimisasi dunia maya.

Bystander (Orang yang menyaksikan aksi perundungan): Faktor yang berkontribusi terhadap 
respons dari bystander
Selain pelaku dan korban, bystander adalah aktor penting dalam perundungan online. Orang 
yang menyaksikan aksi perundungan dapat menghentikan pelaku intimidasi, mendukung korban, 
atau membela korban dengan melecehkan pelaku intimidasi. 

Faktor yang Berkontribusi pada Korban Intimidasi Online

Faktor Pribadi

Faktor Lingkungan

Dampak

Being victims of
cyberbullying

Parental
Supervision

Being victims of
sexual harassment

Being victims of
cyberbullying

Being victims of
sexual harassment

Perception of
Severity

Traditional Bullying
Perpetrators

Traditional Bullying
Victims

Cyberbullying
Victims

0,42**

0,23**

-0,05*
-0,19**

0,59**

-0,13**

0,24**

0,01

Sekitar 8,10%-14,7% responden akan menggunakan taktik agresif, seperti re-bullying pelaku 
atau membagikan video yang mempermalukan pelaku.

Responden akan 
bereaksi ketika 
menyaksikan 
perundungan 
online

Mereka akan memperingatkan 
pelaku

77,6%
61,6%

Mencegah pelaku mencopet 
anak lain 60,7%

Benghibur korban 51,4%

Mendorong korban untuk 
melaporkan perbuatan tersebut 45,35%
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Lebih jauh pengalaman sebelumnya sebagai korban atau pelaku tidak memengaruhi tanggapan 
mereka sebagai pengamat. Namun, keterpaparan sebelumnya terhadap pelecehan online dan 
menjadi pelaku intimidasi tradisional secara signifikan memprediksi perilaku bystander.

Empati, harga diri, agresi, dan kesadaran perundungan anak secara signifikan 
memengaruhi perilaku bystander. Seorang bystander dengan harga diri yang lebih tinggi akan 
memiliki rasa berdaya dan lebih cenderung bertindak ketika mereka menyaksikan perundungan 
online. Sebaliknya, semakin tinggi tingkat agresi yang dimiliki para bystander, semakin besar 
kemungkinan mereka akan melecehkan para pelaku. Orang dengan pengetahuan luas tentang 
perundungan online akan merespons saat menyaksikan perundungan online. Mereka yang 
berpendidikan lebih tinggi atau penggemar K-Pop juga memiliki kecenderungan serupa.

Pengaruh Informasi Hukum Terhadap Perilaku Perundungan Online
Penelitian ini juga menggunakan pendekatan eksperimental dengan menguji bagaimana 
orang akan berperilaku jika mereka telah mengetahui tentang risiko hukum dari 
perundungan online. Studi tersebut membagi dua kelompok dan memberikan gambaran 
berita yang sama dengan komentar yang kejam. Namun dalam satu kelompok, peneliti 
menambahkan tanda tentang Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) 
yang mengatur sanksi pencemaran nama baik secara online. Studi ini menemukan bahwa 
rambu-rambu UU ITE tidak berpengaruh membuat responden memberikan komentar yang 
berarti atau tidak.

Dampak Perundungan Online
Dampak psikologis diidentifikasi sebagai salah satu dampak kritis dari perundungan online. 
Perundungan online akan berdampak negatif pada korban'harga diri. Harga diri yang rendah 
ini akan meningkatkan risiko depresi dan bunuh diri.  Studi ini juga menemukan bahwa 
perundungan online juga akan menyebabkan kecemasan sosial. Studi tersebut juga 
menemukan bahwa korban perundungan online menganggap iklim sekolah mereka sebagai 
tempat yang tidak nyaman dan tidak aman.

 
Kompleksitas OSEAC dan Perundungan Online
Dalam kasus-kasus OSEAC dan Perundungan Online, pelaku dan korban tidak terlibat 
kontak langsung, dan karakteristik internet membuat dampak OSEAC dan perundungan 
online menjadi lebih parah dan kompleks. Dalam banyak kasus dan di semua jenis 
kekerasan online, misalnya, hampir tidak mungkin untuk sepenuhnya menghapus postingan 
gambar atau rekaman dari penyalahgunaan tersebut. Sementara dalam hukum Indonesia, 
korban dapat meminta pihak berwenang untuk menghapus semua gambar terkait kasus, 
pihak berwenang tidak dapat mengontrol orang yang telah mengunduhnya. Dengan 
demikian, foto-foto itu dapat bersifat permanen karena selalu ada kemungkinan seorang 
menyimpan gambar dan rekaman tersebut tanpa sepengetahuan korban, dan anak dapat 
menemukan foto atau rekaman pribadi mereka ketika mereka tumbuh dewasa.  Materi 
eksploitasi seksual anak/materi kekerasan seksual anak dapat dengan mudah 
didistribusikan melalui internet dan menjangkau siapa saja. Hal ini dapat membuat korban 
selalu cemas dan bertanya-tanya siapa yang memiliki foto mereka.

Internet juga memungkinkan anonimitas, sehingga menciptakan peluang bagi pelaku untuk 
menipu seseorang. Anonimitas juga membuat sulit bagi pelaku dan pendamping untuk 
mengidentifikasi pelaku dan motif mereka.

Kesadaran akan Perundungan Online
Studi ini memperlihatkan hanya 25,5% responden yang memahami perundungan online 
secara mendalam dan mengenali semua perilaku perundungan online. Sebagian besar 
responden (33,6%) hanya dapat mengasosiasikan perundungan online dengan satu perilaku 
saja. Perilaku yang paling terkait dengan perundungan online adalah menghina/memfitnah 
orang lain menggunakan pesan digital (82,35%).
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1. Korban tidak tahu bagaimana melaporkan kasus tersebut
Korban terkadang tidak mengetahui cara melaporkan kasus perundungan online. 
Beberapa korban mencari informasi tentang bagaimana melaporkan perundungan yang 
mereka alami pernah mengalami online di media sosial.

2. Korban tidak ingin kasusnya semakin meluas dengan melaporkannya
Korban seringkali tidak ingin keluarganya, terutama orang tua, mengetahui pengalaman 
mereka tentang perundungan online. Seringkali korban hanya ingin agar korban 
menurunkan postingan atau menyampaikan permintaan maafnya. 

3. Kesenjangan dalam Kerangka Hukum
UU ITE dan UU Pornografi bisa bermasalah dalam melindungi korban. Kedua 
undang-undang tersebut menyatakan bahwa siapa pun yang berpartisipasi dalam 
produksi pornografi dapat dikriminalisasi, termasuk para korban yang muncul dalam 
gambar atau rekaman tanpa persetujuan mereka. Dalam beberapa kasus, gambar itu 
dimaksudkan untuk dikonsumsi secara pribadi.  

4. Pengetahuan yang terbatas dan kurangnya korban'perspektif di 
kalangan penegak hukum
Penegakan hukum tidak memiliki perspektif dan pengetahuan tentang bagaimana 
menangani kasus perundungan online. Dengan demikian, kesenjangan dalam kerangka 
hukum dapat menempatkan korban pada posisi yang rentan karena interpretasi hukum 
yang tidak berpihak pada korban

Indonesia tidak memiliki undang-undang khusus yang mengatur semua jenis kejahatan di dunia 
maya. Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) adalah kerangka hukum utama yang mengatur 
kejahatan di dunia maya. Namun,  UU ini utamanya hanya mencakup pencemaran nama baik dari 
kejahatan dunia maya, materi kekerasan seksual anak/materi eksploitasi seksual anak, distribusi 
gambar non-konsensual, prostitusi anak online, perdagangan manusia, dan pelanggaran privasi. 
Namun, beberapa undang-undang lain dapat melindungi anak, dan remaja dari perundungan 
online dan OSEAC, seperti UU Perlindungan Anak, KUHP, UU Pornografi, UU Perlindungan Data, dan 
UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). UU TPKS memberikan perlindungan yang paling 
komprehensif bagi korban karena undang-undang ini memberikan ruang bagi korban untuk 
mendapatkan rehabilitasi. UU TPKS juga mencakup sebagian besar kejahatan perundungan online, 
khususnya yang berkaitan dengan kejahatan seksual.

Peraturan Menteri No 11/2016 tentang Klasifikasi Permainan Interaktif Elektronik juga berisiko 
membahayakan anak-anak, karena memungkinkan materi eksplisit diklasifikasikan untuk usia 
tertentu. Komisi Nasional Perlindungan Anak (KPAI) menganjurkan agar peraturan menteri tidak 
mengizinkan materi eksplisit untuk semua kategori umur dan menganjurkan pergeseran metode 
klasifikasi dari self-assessment pembuat permainan ke penilaian pihak ketiga atau pemerintah.

Hambatan untuk Mengakses Keadilan
Beberapa hambatan yang teridentifikasi dapat menghalangi para korban untuk mengakses 
keadilan adalah:

Payung Hukum

Penguatan Upaya Mencegah dan Melindungi Korban 
Perundungan Online
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5. Keterbatasan infrastruktur (dan prosedur yang memadai) dalam 
penegakan hukum
Fasilitas untuk memproses kasus perundungan online hanya tersedia di Polda, sedangkan 
kasusnya dilaporkan ke kantor di tingkat kabupaten. Studi ini juga menemukan kasus 
anekdotal di mana barang bukti bocor di luar kepolisian dan membuat foto korban 
tersebar.

6. Karakteristik internet sebagai platform tanpa batas
Internet sebagai platform tanpa batas dapat menghambat korban  akses terhadap 
keadilan karena: 1) Kerangka hukum yang berbeda tentang kejahatan transnasional. 
Misalnya, distribusi konten pornografi mungkin tidak dianggap ilegal di negara lain,  
sehingga sulit kemudian meminta bantuan kepada platform yang kantor pusatnya di luar 
negeri untuk merespon kasus tersebut, 2) Pelaku dan korban tidak tinggal di wilayah 
yurisdiksi yang sama; 3) Pelanggaran terjadi di platform tanpa perwakilan di Indonesia 
sehingga proses permintaan asistensi dan tindak lanjut membutuhkan waktu

7. Risiko reviktimisasi
Korban perundungan online juga rentan kembali mengalami kekerasan, seperti:  
reviktimisasi karena adanya kesenjangan dalam kerangka hukum, khususnya UU ITE dan 
UU Pornografi. Undang-undang Pornografi dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi 
Elektronik (UU ITE) mengatur bahwa mereka yang memproduksi konten ilegal, termasuk 
konten pornografi dapat dipidana. Lebih lanjut, UU ITE juga dapat mengkriminalisasi 
korban yang mengungkapkan kasusnya di internet dengan pasal pencemaran nama baik.

8. Reviktimisasi karena proses hukum
Ada kasus dimana polisi menasihati korban untuk tidak melanjutkan kasusnya. UU 
Pornografi terkadang digunakan untuk membuat korban tidak melanjutkan kasusnya.

9. Reviktimisasi karena norma sosial yang ada
Beberapa korban menahan diri untuk tidak melanjutkan kasusnya karena mereka takut 
dengan pandangan masyarakat terhadap kasus tersebut. Dalam diskusi, salah satu 
informan polisi bahkan menyatakan ada kelompok masyarakat yang menuntut agar 
korban di tuntut dengan UU Pornografi meskipun video tersebut disebarluaskan tanpa 
izin korban.

10. Reviktimisasi oleh media
Media menerbitkan kembali kasus-kasus viral kadang-kadang tanpa persetujuan korban, 
karena sifat sensasional dari isu tersebut. Berita yang dipublikasikan akan memicu minat 
pembaca dan memungkinkan mereka menggali lebih dalam tentang kasus-kasus 
tersebut dan seringkali menyertakan informasi korban.
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Peran Orang Tua

Para ahli menyoroti peran penting orang tua dalam mencegah dan melindungi anak-anak dari 
cyberbullying. Para ahli percaya pola asuh yang positif dan pengawasan orang tua terhadap 
penggunaan internet akan membantu anak-anak memberdayakan dan memahami apa yang bisa 
dan tidak bisa mereka lakukan. Namun, para ahli juga mencatat bahwa tidak semua orang tua 
memahami cyberbullying dengan baik atau memiliki kompetensi digital yang memadai untuk 
mendampingi dan mendidik anak mereka.

“Kasus-kasus tersebut banyak terjadi karena…Pertama, sebagian orang, orang tua, tidak mengerti 
bagaimana dengan cyber, kemudian mereka tidak memahami ancaman atau kerawanan 
cybercrime, sehingga [eee] kurang atau sangat minim dalam melakukan upaya mendampingi dan 
mengawasi anak.” Perempuan, FGD

Para ahli menyarankan agar orang tua mengajarkan anak tentang kejahatan seksual, termasuk 
kejahatan seksual, di internet, sedini mungkin. Orang tua harus mendidik anak-anak mereka 
tentang cara melaporkan dan melindungi diri dari kejahatan online. Para ahli juga menekankan 
pentingnya memberikan pengasuhan yang berkualitas dari perspektif literasi digital. Orang tua 
perlu memahami dampak negatif internet dan cara melindungi anak di dunia maya.

“Yang terpenting adalah (anak-anak) sudah dibekali (informasi) apa itu kejahatan seksual, baik 
offline maupun online, misalnya cara lapor, keamanan di dunia cyber, dan sebagainya. Hal-hal ini 
mungkin diajarkan kepada anak-anak pada fase anak awal atau tengah….. [eee] ketika anak-anak 
berada di masa remaja; mereka perlu diperkuat agar mereka dapat menyaring (hal-hal buruk) 
untuk diri mereka sendiri dan mentransfernya ke rekan-rekan mereka.” Female, FGD

Peran Pemangku Kepentingan dalam Penguatan Perlindungan 
terhadap Perundungan Online
Pemerintah dan masyarakat sipil telah mengambil berbagai tindakan untuk mencegah dan 
melindungi anak-anak dan remaja dari perundungan online. Kegiatan yang paling umum adalah 
kampanye dan sosialisasi dan kegiatan edukasi. Pemerintah kebanyakan menyampaikan 
pentingnya mematuhi UU ITE. Sebaliknya, materi edukasi masyarakat sipil bervariasi, mulai dari 
cara mengenali perundungan online hingga cara melaporkannya.

Orang tua dan tanggung jawab platform internet berperan untuk membangun lingkungan yang 
lebih aman di internet untuk melindungi anak dari perundungan online.
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Rekomendasi

Untuk Pemerintah

a Meningkatkan kapasitas penegakan hukum

     Pelatihan untuk penegakan hukum tentang hukum terkait perundungan online dan 
     perspektif gender. Pelatihan harus berorientasi pada korban.
     Memberikan pedoman standar yang dapat membantu semua penegak hukum 
     dalam menangani perundungan online.
     Meningkatkan materi edukasi/sosialisasi tentang perundungan online. 

b Revisi Peraturan Menteri tentang Klasifikasi Permainan Interaktif Elektronik 

c Penelitian ini menunjukkan bahwa hak anak atas pendidikan mungkin terancam akibat 
respons sekolah terhadap kasus perundungan online. Oleh karena itu, studi ini 
merekomendaiskan kepada pemerintah untuk memberikan pedoman standar yang 
dapat digunakan sekolah untuk merespons kasus perundungan online. Pedoman ini 
harus menjamin hak anak atas pendidikan dan mencakup langkah-langkah bagaimana 
sekolah dapat menjadi tempat yang aman bagi korban perundungan online.

Tanggung Jawab Platform Internet & Media Sosial

Diskusi dengan para ahli menyoroti pentingnya platform internet dan media sosial untuk memikul 
tanggung jawab melindungi orang dari dampak negatif internet. Sebagai bagian dari perspektif 
bisnis dan hak asasi manusia, negara sendiri memiliki tanggung jawab untuk melindungi warga 
negaranya dari dampak berbahaya dari aktivitas bisnis. Dengan demikian, platform tersebut 
bertanggung jawab untuk mengembangkan mekanisme internal untuk mencegah cyberbullying 
dan memperluas mekanisme pelaporan sebagai bagian dari proses rehabilitasi korban.

Diskusi dengan kelompok pemuda menunjukkan bahwa mereka tahu bagaimana melaporkan 
postingan yang tidak pantas dan jarang melakukannya saat menyaksikan postingan yang tidak 
pantas (FGD, September 2022). Namun, pakar lain mengakui bahwa tidak selalu demikian. Orang 
terkadang tidak tahu cara melapor; selanjutnya, respons platform dapat memakan waktu. 
Beberapa LSM yang menjadi mitra terpercaya secara teratur membantu lembaga pemerintah dan 
non-pemerintah dalam melaporkan kasus tersebut.

Isu lain yang disorot dalam diskusi adalah perbedaan norma antara Indonesia dan negara tempat 
platform itu berada. Karena pornografi tidak dilarang di luar Indonesia, maka dalam banyak kasus, 
sulit bagi organisasi-organisasi ini untuk menghapus postingan tersebut. Sebaliknya, karena 
mereka tegas menentang pendistribusian CSAM/CSEM, mereka dapat bertindak cepat jika hal 
tersebut terjadi (FGD, September 2022).

Meskipun tanggung jawab platform sangat penting, sifatnya yang berlebihan menyulitkan 
pemerintah Indonesia untuk meminta pertanggungjawaban mereka. KPAI, misalnya, sempat 
mengalami pemanggilan MiChat akibat maraknya kasus prostitusi anak online yang memanfaatkan 
Michael. Namun, kantor pusat Michael berada di Singapura, dan mereka tidak memiliki perwakilan 
di Indonesia. Mereka tidak memiliki kewajiban untuk memenuhi permintaan tersebut. Sebaliknya, 
perwakilan Indonesia juga tidak segera menyelesaikan masalah.

“Lihatlah Meta; mereka memiliki perwakilan di sini tetapi tidak memiliki sumber daya manusia 
yang cukup untuk melanjutkan pengaduan. Mereka hanya punya apa. 10 orang di sini.” N, 
Perempuan, FGD.



Untuk Sekolah

Saat ini, sekolah belum menjadi ruang aman bagi korban perundungan online karena dua 
alasan. Pertama, respon sekolah terhadap perundungan online cenderung membuat korban 
kembali menjadi korban. Kedua, korban perundungan online tidak mendapatkan dukungan 
yang memadai dari pemangku kepentingan sekolah, termasuk teman sebayanya.

Untuk menanggapi situasi ini, penelitian ini menyarankan beberapa kegiatan 
Tingkatkan pemahaman terhadap stakeholder di sekolah tentang perundungan online 
dan bagaimana bersikap kepada korban perundungan online. Sekolah juga harus 
memiliki prosedur yang berpihak pada korban (dan anak) untuk merespon kasus-kasus 
perundungan online.  
Studi ini telah mengidentifikasi beberapa faktor lingkungan dan psikologis yang 
mungkin berkontribusi terhadap perundungan online; dengan demikian, penelitian ini 
menyarankan agar sekolah dapat meningkatkan kecerdasan sosial dan emosional anak 
melalui kegiatan kelas dan ekstrakurikuler, khususnya untuk meningkatkan anak: 1) 
rasa percaya diri, 2) empati, 3) pengetahuan anak dalam perundungan online dan 3) 
perlindungan diri terhadap perundungan online.
Izinkan anak-anak untuk mengatur kegiatan mereka yang bertujuan untuk mendidik 
kaum muda dan teman sebayanya tentang perundungan online.

Orang Tua dan Pengasuh

Studi ini menunjukkan bahwa orang tua dan pengasuh memainkan peran penting dalam 
mencegah dan melindungi anak-anak dari perundungan online. Pengawasan orang tua 
lebih lanjut juga merupakan salah satu faktor kunci yang berkontribusi terhadap 
perundungan online. Studi ini juga menunjukkan bahwa orang tua belum memiliki 
kompetensi digital yang memadai untuk mengajar anak mereka lebih lanjut. Beberapa 
saran meliputi:

Meningkatkan pengawasan orang tua terhadap penggunaan internet oleh anak. 
Meningkatkan kompetensi orang tua dan pengetahuan digital, khususnya pada konsep 
persetujuan (consent) dan privasi.
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