
 
 

Akan Menjadi Lebih Baik: Cara Mengatasi Bullying 
Beberapa Tips dan Trik Ketika Kamu di-Bully 

 
 
 

Diterjemahkan dari hand-out materi yang dibawakan dalam sesi Online Lecture 
melalui Youtube oleh Kenny Ardouin, CEO Cleft New Zealand, April 2014. Dalam 
presentasi tersebut Kenny membahas tentang tips dan trik mengatasi bully, khususnya 
bagi anak-anak/remaja dengan celah bibir dan langit-langit. Video nya sendiri dapat 
ditonton melalui: http://www.youtube.com/watch?v=x2XWaMnDkOE

 
 
 

Apa itu bullying? Tindakan untuk menyakiti, mengintimidasi, atau menganiaya 
orang lain, khususnya apabila itu terjadi lebih dari sekali 
 
Apa itu diskriminasi? Ketika seseorang melecehkan orang lain berdasarkan pada 
umur, etnis, gender, ras, kecacatan, atau perbedaan-perbedaan lain. Dapat juga berarti 
ketika seseorang tidak memberikan orang lain kesempatan yang sama dikarenakan 
perbedaan-perbedaan di atas, misalnya dalam hal pekerjaan. 
 
Penting! Apakah yang kamu alami itu bullying atau ketidaktahuan? Apa yang 
dianggap bullying terkadang disebabkan ketidaktahuan, di mana orang yang 
sepertinya melakukan bully sebetulnya tidak bermaksud untuk mem-bully, tetapi 
mungkin mereka hanya tidak tahu atau takut terhadap apa yang mereka anggap 
berbeda, atau terhadap apa yang mereka tidak tahu.  
 
Bagaimana mengatasi ketidaktahuan? Orang yang hanya tidak tahu umumnya 
tidak bermaksud menyakiti atau melukai hatimu. Mereka mungkin hanya tidak tahu 
mengapa kamu berbeda. Cara terbaik untuk mengatasi orang-orang seperti itu adalah 
dengan bersikap jujur dan mengajari mereka. Bisa dijelaskan ”Saya lahir dengan celah 
bibir dan langit-langit, artinya bibir dan langit2 saya terbelah ketika saya lahir. Ini 
tidak menular dan dokter sudah memperbaikinya.” Biasanya ini cukup meringankan 
rasa penasaran dan bisa menjawab pertanyaan mereka.   
 
Jenis-jenis bully: 

- ejekan atau menjuluki, mis. dipanggil pinokio 
- fisik, misalnya dipukul 
- dipaksa untuk melakukan sesuatu yang kamu tidak mau 
- pengucilan, misalnya tidak diajak bermain dalam kelompok 
- menghasut teman-teman yang lain 
- bully melalui dunia maya, misalnya lewat youtube, facebook, twitter 
 
 
 
 
 

 

http://www.youtube.com/watch?v=x2XWaMnDkOE


Beberapa fakta tentang bully: 
- umumnya kita semua pernah menjadi korban bully pada satu saat dalam hidup 

kita, tidak peduli kita memiliki celah bibir atau tidak. 
- Bully biasanya terjadi pada masa-masa sekolah daripada pada tahapan hidup 

yang lain (bully menjadi semakin jarang setelah masa sekolah). 
- Bully umumnya terjadi pada masa-masa remaja ketika kita secara alamiah 

mulai peduli dengan penampilan kita.  
- Bila tidak ditangani dengan tepat, bullying dapat menyebabkan: 

• perasaan rendah diri 
• kurangnya kepercayaan diri 
• depresi 

 
Kalau kamu di-bully: 

1. Mulailah dengan mengajukan 3 pertanyaan ini:  
a. siapa yang mengejek? (Apakah dia orang yang dekat atau orang yang 

sebetulnya tidak kamu kenal? Apakah orang ini dan pendapat mereka 
penting untuk kamu?) 

b. Mengapa mereka melakukan itu? (untuk kesenangan diri, karena iri, 
karena memang tidak suka, atau karena tidak tahu mengapa kami 
nampak berbeda?) 

c. Apakah aku menerima atau menolak ejekan mereka? (Apakah aku 
terpengaruh? Apakah aku bisa mengabaikan itu? Atau perlukah aku 
berbicara dengan mereka untuk menyelesaikan masalah ini?) 

    Sumber: Logan & Sonja Bristow, Making Faces 
 

2. Bicaralah dengan orang yang kamu percayai tentang peristiwa ini. Terkadang 
hal ini terasa sulit, tetapi akan lebih sulit apabila kamu menanggungnya 
sendirian padahal kami merasa sendiri. Dengan menceritakan kepada orang 
yang kamu percaya, bisa jadi orang tersebut bisa membantu mengatasi 
kejadian itu dan mendukung kamu melaluinya.  

3. Sadarilah bahwa kamu tidak sendiri. Pada kenyataannya hampir setiap orang 
pernah mendapat julukan. Orang bisa tidak setuju dengan kita tentang banyak 
hal, dan hal ini bisa membuat kita sedih. Bila kita membuat ”muka tebal” dan 
anggap saja orang-orang yang mengejek kita itu sebetulnya mereka punya 
masalah dengan dirinya sendiri yang harus diatasi, kita akan menjadi orang 
yang lebih positif, lebih kuat, dan dapat menjadi pemimpin masa depan.  

4. Lakukan sesuatu karena kamu berpikir itu benar, bukan karena kamu berpikir 
bahwa itulah yang orang lain harapkan untuk kamu lakukan.  

5. Pahami bahwa alasan mengapa kamu diejek adalah karena orang yang 
mengejek itu sebetulnya orang yang punya masalah dengan dirinya sendiri, 
bukan dengan kamu. Orang yang mengejek orang lain biasanya memiliki 
masalah tidak merasa aman dan nyaman dengan dirinya sendiri. Walaupun hal 
itu tidak bisa jadi pembenar atas tindakan mereka, hal ini membantu kita untuk 
memahami mengapa mereka berperilaku seperti itu.  

6. Walaupun mungkin sulit, cobalah untuk tidak terlalu mengambil hati—
biasanya bukan kamu sendiri yang diejek oleh orang-orang seperti itu.  

 
 
 
 



Depresi  
Depresi itu nyata. Mungkin kamu merasa sendiri, tapi 1 dari 7 orang di New Zealand 
akan mengalami masa-masa depresi sebelum mencapai usia 24. Depresi lebih jarang 
dilaporkan terjadi pada laki-laki daripada pada perempuan. Penting untuk mengenali 
tanda-tanda dan gejala nya dan mencari pertolongan medis apabila diperlukan—
jangan berusaha untuk menghadapinya sendiri.  
 
Hadapilah: Ini akan menjadi lebih baik 

- terkadang nampaknya hidup tidak menjadi lebih baik—tapi sesungguhnya 
hidup seiring waktu akan menjadi jauh lebih baik 

- Dengan kamu bertambah usia, intensitas bullying akan berkurang—dengan 
orang bertambah tua, umumnya mereka menjadi tidak lagi mempersoalkan 
bagaimana rupa orang lain dan kita juga menjadi kurang mempersoalkan 
bagaimana orang berpikir tentang diri kita 

- Penanganan yang berkelanjutan akan semakin memberimu kepercayaan diri 
- Pengalaman kita ketika kita muda akan membentuk kita menjadi pribadi yang 

tangguh—kita akan belajar untuk tidak terlalu menilai diri kita sendiri 
- Kita lebih tangguh daripada mereka yang mem-bully kita 
- Kita menyadari bahwa setiap orang berbeda, dan perbedaan-perbedaan 

tersebut membuat kita menjadi pribadi yang besar—perbedaan adalah bumbu 
kehidupan 

- Akan selalu ada cahaya dan harapan 
 
 
Bagaimana dengan pacar? 

- Langkah 1: Sayangi dirimu. Akan menjadi lebih sulit untuk mengharapkan 
orang lain menyayangimu ketika kamu sendiri tidak menyayangi diri sendiri. 
Sebetulnya tidak ada alasan untuk tidak menyayangi dirimu sendiri.  

- Langkah 2: Jangan bersikap dangkal. Jangan memiliki anggapan bahwa orang 
lain tidak tertarik pada dirimu karena kamu terlihat berbeda—apakah kamu 
beranggapan mereka sedangkal itu? Bila mereka adalah orang yang tepat 
untukmu, maka mereka akan menyayangimu seutuhnya dan sebagaimana 
adanya kamu. 

- Langkah 3: Ambil risiko—ajak dia berbincang dan jalan bersama 
- Langkah 4: Sadari bahwa relasi romantis bukanlah segalanya dalam hidup dan 

kamu mungkin saja menjadi bahagia walaupun sendiri.  
 
Yang perlu diingat: 

- Pribadi terbaik yang mungkin kamu menjadi adalah dirimu sendiri 
- Kamu tidak perlu menjadi orang yang sempurna untuk menjadi orang yang 

baik 
 

Jangan biarkan dunia merubah senyummu, tapi biarlah senyummu 
mengubah dunia 

 
  

   Disusun oleh Kenny Ardouin, Cleft New Zealand, April 2014 
 


