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BAB II 

KOMUNIKASI INTERPERSONAL DALAM WORKPLACE BULLYING 

DI INDONESIA 

2.1 Bullying dari Masa ke Masa 

Pada tahun 1960-an seorang doktor Swedia yaitu Dan Olweus mendeteksi jenis 

perilaku bermusuhan (hostile), terutama dalam lingkungan sekolah yang terjadi 

dalam kurun waktu yang lama, perilaku ini disebut dengan mobbing atau 

bullying. Pada awal tahun 1980-an, Profesor Leymann menemukan perilaku 

bermusuhan dalam jangka panjang yang memiliki karakteristik yang sama 

dengan penelitian yang sebelumnya telah dilakukan oleh Dan Olweus. Namun 

fenomena yang diamati Leymann ini terjadi pada karyawan. Sejak saat itu 

Heinz Leymann menjadi pakar internasional yang paling terkenal dalam bidang 

bullying di tempat kerja (workplace bullying) (Einarsen, 2011 dalam jurnal 

Silviandari & Helmi, 2018: 138-139). 

 Heinz Leymann dianggap sebagai peneliti pertama dan pelopor dalam 

penyebaran istilah bullying atau mobbing di Eropa. Perintis Eropa lainnya di 

bidang ini adalah psikiater Prancis Marie France Hirigoyen dan psikolog 

Spanyol Iñaki Piñuely Zabala. Leymann mempelopori penelitian tentang 

mobbing di tahun 1980-an. Penelitian di bidang ini awalnya didasarkan pada 

studi kasus tentang sejumlah perawat yang telah melakukan atau mencoba 

melakukan bunuh diri karena adanya suatu peristiwa di tempat kerja 

(wikipedia.org). Dalam buku pertamanya (tahun 1986) yang berjudul 

Vuxenmobbing – om psykiskt våld I arbetslivet atau yang dalam bahasa Inggris 
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diartikan Adult Mobbing: on Mental Violence in Working Life, mobbing 

didefinisikan sebagai perilaku bermusuhan dan komunikasi yang tidak etis, 

yang diarahkan secara sistematis oleh satu atau beberapa individu terhadap satu 

individu yang lainnya. Mobbing membuat individu menjadi terdesak kepada 

posisi yang tidak berdaya dan lemah, di mana mereka kemudian ditahan pada 

posisi tersebut dan aktivitas intimidasi ini akan berlangsung dalam waktu yang 

cukup lama. Definisi Leymann ini lebih menekankan pada dampak perilaku 

yang lebih luas daripada tingkat keparahan dari perilaku mobbing tersebut. 

Definisi ini juga lebih difokuskan pada ketegangan psikologis individu daripada 

tindakan yang menjadi pemicu munculnya mobbing. Dia juga menekankan 

bahwa, dalam mendefinisikan mobbing harus diartikan secara jelas dan juga 

harus nampak perbedaannya dengan fenomena negatif lainnya (misalnya: 

rasisme, ketidaksetaraan gender, dan lain-lain), sehingga ketika akan 

mendefinisikan suatu perilaku apakah itu mobbing atau bukan maka harus 

diamati dengan sangat hati-hati dan jeli (Westhues, 2003). 

 Penelitian bullying di tempat kerja mengalami perkembangan yang sangat 

signifikan ketika European Journal of Work dan Organizational Psychology, 

mengesahkan bullying dan mobbing di tempat kerja menjadi sebuah kajian 

ilmiah yang perlu untuk dipelajari. Saat itu penelitian Stale Einarsen dan Hoel 

dari Skandinavia cukup mendominasi area tersebut. 

(www.workplacebullying.org/the-movemennt/). 

 Berdasarkan WBI, adanya penelitian mengenai bullying di tempat kerja ini 

pada akhirnya melahirkan adanya gerakan anti bullying pada beberapa negara. 

http://www.workplacebullying.org/the-movemennt/
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Diantaranya adalah di Australia, pada tahun 1990-an membentuk Beyond 

Bullying Association dan menjadi tuan rumah konferensi pada tahun 1994 dan 

2002. Tahun 2014 Undang-Undang (UU) anti bullying di lingkungan kerja 

efektif berlaku mulai 1 Januari 2014 sebagai bagian dari perubahan UU 

Keadilan Kerja yang diloloskan parlemen Australia pada Juni 2013 lalu. 

 Gerakan anti bullying di Afrika Selatan dimulai tahun 1997 dengan ditandai 

terbitnya buku: Hyenas at Work. Salah satu penulis buku tersebut yaitu Susan 

MaraisSteinman, memulai untuk mendirikan Workplace Dignity Institute di 

negaranya. Gerakan anti bullying di Perancis, dimulai pada tahun 1998-an 

ketika buku karya Marie France Hirigoyen mulai booming. Amerika, sebelum 

tahun 1998 jarang peneliti di bidang sosial yang berani untuk mengangkat 

bullying sebagai topik penelitian mereka. Peneliti Amerika yang produktif 

dalam bidang kajian bullying ini adalah Namie dan Pamela Lutgen-Sandvik. 

Namie mendirikan Workplace Bullying Institute (Silviandari & Helmi, 2018: 

139-140).  

2.2 Definisi Bullying 

Bullying merupakan tindakan negatif yang dilakukan oleh seseorang atau lebih 

dan diulang setiap waktu (Olweus, McEachern dkk, 2015). Bullying dapat terjadi 

karena adanya ketimpangan dalam kekuasaan, yang berarti bahwa korban 

bullying tidak berdaya dalam menghadapi pelaku bullying. Ada berbagai macam 

ketimpangan dalam kekuatan / kekuasaan ini, termasuk korban yang secara fisik 

maupun mental lebih lemah dari pelaku, jumlah pelaku bullying lebih banyak 

dibandingkan korban bullying.  
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 Bullying merupakan perilaku yang dapat merugikan orang lain baik secara 

fisik maupun mental (Hymel dkk, 2005). Banyak pendapat dari para ahli yang 

mengungkapkan aspek-aspek dari perilaku bullying, beberapa diantaranya 

adalah Craig dkk (2007), Rigby (2005), Eliot & Cornell (2009) dan Bauman & 

Rio (2005). Menurut Sejiwa (2008) ada beberapa jenis bullying yaitu : 

a. Bullying Fisik 

Bullying fisik merupakan bullying yang paling dapat terlihat dan paling 

mudah untuk diidentifikasi. Bullying ini adalah jenis bullying yang kasat 

mata. Siapa pun dapat melihatnya karena terjadi sentuhan fisik antara pelaku 

bullying dan korbannya. Contoh-contoh bullying fisik antara lain: memukul, 

menjambak, menjewer, memeras, mendorong, mengunci dalam ruangan, 

menendang, menampar, menimpuk, menginjak kaki, menjegal, meludahi, 

memalak, melempar dengan barang, menghukum dengan berlari keliling 

lapangan, menghukum dengan cara push-up dan menolak. 

b. Bullying Verbal 

Verbal bullying (terkadang disebut verbal abuse) adalah saat seseorang 

menggunakan perkataan untuk mendapatkan kuasa di antara sesamanya. 

Verbal bullying menggunakan makian yang tak habis-habis maupun 

mengolok-olok korbannya, yang biasanya dinilai dari ketidakmampuan 

fisiknya, maupun mengatai kebodohan dan kegemarannya, suku, agama, 

maupun fisiknya secara keseluruhan. Walaupun verbal bullying tidak 

menyebabkan kerusakan fisik, tapi penggencetan seperti ini dapat 
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memberikan dampak buruk pada sisi psikologis korban (Smokowski, Paul 

R, 2010).  

 Verbal Bullying atau intimidasi secara lisan merupakan jenis 

bullying yang sulit terdeteksi karena serangannya lebih banyak terjadi bila 

tidak ada pengawas/pimpinan disekitarnya. Intimidasi ini memang tidak 

meninggalkan kerusakan fisik, tetapi tipe intimidasi ini dapat 

mengakibatkan dampak psikologis yang dalam pada korbannya.  

Verbal Bullying terjadi ketika seseorang menggunakan bahasa lisan 

untuk mendapatkan kekuasaan atas korbannya. Verbal bullying 

memengaruhi korbannya dalam berbagai aspek. Misalnya, memengaruhi 

cara seseorang memandang dirinya sendiri, serta memengaruhinya dalam 

segi emosional dan psikologis. Tipe penggencetan seperti ini dapat 

membuat seseorang menjadi merasa rendah diri, depresi, serta masalah 

lainnya. Dalam beberapa kasus, verbal bullying bisa mencapai tahap saat 

sang korban yang depresi, keinginannya kuat untuk keluar dari masalah ini 

(berhenti bekerja) sampai dia melarikan diri ke penggunaan alkohol dan 

obat-obatan terlarang, dan dalam kasus yang ekstrim, bunuh diri.  

Verbal Bullying di tempat kerja berbeda dengan di sekolah. Sebab, 

pelakunya adalah orang-orang yang sudah dewasa dan seharusnya memiliki 

kendali emosi yang lebih baik ketimbang para remaja. Verbal bullying di 

tempat kerja biasanya dilakukan secara sengaja dan penuh perhitungan. 

Korban verbal bullying kerap kali akan kesulitan memberikan performa 
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terbaiknya dalam bekerja, dan tak jarang berujung pada pengunduran diri 

(resign). 

 Ciri-ciri verbal bullying di tempat kerja adalah adanya kritikan pedas 

yang terkesan mengada-ada dan dilakukan terus-menerus oleh rekan/atasan 

terhadap seseorang, bahkan ketika orang tersebut telah melakukan 

pekerjaan dengan sangat baik. Selain itu, adanya orang-orang yang suka 

bergosip dan menusuk dari belakang, seperti menyebarkan kebohongan 

untuk menjatuhkan reputasi rekannya. Berikutnya adanya rekan-rekan kerja 

yang terus menyalahkan apapun yang seseorang kerjakan tanpa alasan jelas, 

meski tugas telah dilakukan dengan baik.  

Verbal Bullying merupakan jenis bullying yang juga dapat terdeteksi 

karena dapat tertangkap indera pendengaran (Sejiwa, 2008). Contoh-contoh 

bullying verbal antara lain: mengancam, mempermalukan, memanggil 

dengan penggilan buruk, mencela, memaki, memarahi, membentak, 

memaki, menghina, meneriaki, mempermalukan di depan umum, menuduh, 

menyoraki, menebar gossip dan memfitnah. 

c. Bullying Mental / Psikologis 

Bullying ini merupakan jenis bullying yang paling berbahaya karena tidak 

tertangkap mata atau telinga jika tidak cukup awas mendeteksinya. Praktek 

bullying ini terjadi diam-diam dan di luar radar pemantauan. Adapun 

contoh-contoh bullying mental/psikologis antara lain: memandang sinis, 

merusak barang milik korban, mengucilkan, mengirim surat kaleng, 

memberikan ekspresi merendahkan, memberikan ekspresi yang 



53 
 

mengancam, menjulurkan lidah (dengan maksud mengejek), memandang 

penuh ancaman, mendiamkan, meneror lewat pesan pendek telepon 

genggam atau e-mail, memelototi, dan mencibir (Sejiwa, 2008). 

2.3 Workplace Bullying 

Bullying adalah masalah utama dalam sebuah organisasi. Ini merupakan 

perlakuan kasar yang sistematis yang berjangka panjang terhadap seorang 

karyawan. Bullying dapat terjadi dalam berbagai situasi dan melintasi jenis 

kelamin, ras, usia serta melibatkan satu atau beberapa individu. Workplace 

Bulliying menurut jurnal UNISON didefinisikan sebagai tindakan ofensif, 

intimidasi, penghinaan yang berulang untuk melemahkan individu atau 

kelompok karyawan. Bullying sendiri pada umumnya dilakukan secara tatap 

muka namun bisa juga terjadi secara tertulis bahkan melalui telepon, pesan teks, 

email dan media sosial (Unison, 2012:4). 

Di Indonesia sendiri, istilah bullying seringkali digambarkan sebagai sebuah 

fenomena penindasan, penggencetan, perpeloncoan, pemalakan, pengucilan 

ataupun intimidasi (Susanti, 2006). Dapat dikatakan seorang yang melakukan 

bullying adalah seseorang yang mempunyai kebiasaan berperilaku kejam dan 

mendominasi, terutama terhadap orang yang lebih kecil atau orang yang lebih 

lemah. Istilah “Bullying” dipergunakan karena dianggap lebih mewakili dan 

lebih lengkap dibandingkan istilah-istilah lain yang sejenis untuk 

menggambarkan fenomena yang sama. Sering pula bullying disinonimkan 

dengan “harassment”. Harassment sendiri berasal dari kata “to harass” yang 

berakar dari kata dalam Bahasa Perancis kuno “harer” yang artinya melakukan 
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upaya penyerangan, dan juga memiliki akar kata dalam Bahasa Inggris kuno 

“hergian” yang artinya “to ravage” atau “despoil” (mengganggu, mengusik, 

merusak).  

Definisi yang dikemukakan Randall (1997a, dalam Randall, 2002) bahwa 

Bullying merupakan perilaku agresif yang disengaja untuk menyebabkan 

ketidaknyamanan fisik maupun psikologis terhadap orang lain. Definisi ini 

menekankan pada faktor motivasional dari pelaku bullying dan memberikan 

gambaran terhadap tujuan di balik perilaku mereka. Bentuk bullying berubah 

sejalan dengan usia: bullying di taman bermain (playground bullying), kekerasan 

seksual, penyerangan secara berkelompok, dating violence, marital violence, 

child abuse, kekerasan di tempat kerja (workplace bullying), dan berbagai jenis 

kekerasan lain (Pepler dan Craig, 1997, dalam Hidyati Nurul, 2014).  

Nansel dkk (2001, dalam Maliki, 2009) menyatakan bahwa bullying 

termasuk bullying secara fisik (misalnya: memukul, menendang), bullying 

verbal (misalnya: olok-olok, ancaman), manuver psikologis (misalnya: rumor, 

pengucilan), segala jenis perilaku yang membahayakan atau mengganggu, di 

mana perilaku tersebut berulang dalam waktu yang berbeda, dan terdapat 

kekuatan yang tidak seimbang (orang / kelompok yang lebih berkuasa 

menyerang orang/kelompok yang kurang memiliki kekuasaan). 

2.3.1 Status Jabatan 

Jackson et al., (dalam Aquino &Bradfield, 2000) membuktikan bahwa status 

jabatan seseorang mempengaruhi cara orang diperlakukan berbeda di tempat 

kerja. Dicontohkan bahwa karyawan manajerial cenderung menerima manfaat 
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moneter yang lebih menguntungkan, sistem penghargaan dan insentif yang 

berbeda serta pelatihan secara lebih baik dibandingkan karyawan non-

manajerial. Lawyer & Yoon (dalam Aquino, Bies & Tripp, 2006) menjelaskan 

bahwa karyawan yang memiliki status jabatan yang tinggi akan lebih sering 

menang karena memiliki kekuatan sumber daya yang lebih besar seperti 

kemampuan untuk menghukum pihak lain dengan informasi, moneter maupun 

tugas pekerjaan pilihan. Selanjutnya (Hogan & Emler, 1981; Bies & Tripp, 

1997) mengemukakan bahwa korban mungkin merasa lebih aman apabila dapat 

menjaga hubungan baik dengan pelaku yang berstatus jabatan tinggi 

dibandingkan dengan pelaku berstatus jabatan rendah. Lebih lanjut Bies & Tripp 

(1997) juga mengemukakan bahwa karyawan berstatus jabatan tinggi cenderung 

mengalami hambatan normatif dan bersifat kurang sensitif sehingga dapat 

menimbulkan peristiwa yang bersifat mengancam (Aquino & Doglas, 2003). 

2.4 Komunikasi dalam Workplace Bullying 

2.4.1 Konflik dalam Komunikasi 

Konflik dilatarbelakangi oleh perbedaan ciri-ciri yang dibawa individu 

dalam suatu interaksi. Perbedaan-perbedaan tersebut diantaranya adalah 

menyangkut ciri fisik, kepandaian, pengetahuan, adat istiadat, keyakinan, 

dan lain sebagainya. Dengan dibawasertanya ciri-ciri individual dalam 

interaksi sosial, konflik merupakan situasi yang wajar dalam setiap 

masyarakat dan tidak satu masyarakat pun yang tidak pernah mengalami 

konflik antar anggotanya atau dengan kelompok masyarakat lainnya, 
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konflik hanya akan hilang bersamaan dengan hilangnya masyarakat itu 

sendiri. 

 Menurut James A.F. Stoner dan Charles Wankel dalam Supratiknya 

(1995) terdapat lima jenis konflik, yakni : 

- Konflik Intrapersonal, konflik seseorang dengan dirinya sendiri. 

Konflik terjadi bila pada waktu yang sama seseorang memiliki dua 

keinginan yang tidak mungkin dipenuhi sekaligus. 

- Konflik Interpersonal, Yaitu pertentangan antar seseorang dengan orang 

lain karena pertentangan kepentingan atau keinginan. Hal ini sering 

terjadi antara dua orang yang berbeda status, jabatan, bidang kerja dan 

lain-lain. 

- Konflik antar individu dan kelompok, Yakni berhubungan dengan cara 

individu menghadapi tekanan-tekanan untuk mencapai konformitas, 

yang ditekankan kepada mereka oleh kelompok kerja mereka. 

- Konflik antara kelompok, Yaitu konflik antara kelompok dalam 

organisasi yang sama. Konflik ini merupakan tipe konflik yang banyak 

terjadi di dalam organisasiorganisasi. Konflik antar lini dan staf 

merupakan merupakan contoh konflik antar kelompok. 

- Konflik antara organisasi, Yaitu disebut dengan persaingan. Namun 

berdasar pengalaman, konflik ini ternyata menyebabkan timbulnya 

pengembangan produk-produk baru, teknologi baru dan servis baru, 

harga lebih rendah dan pemanfaatan sumber daya secara lebih efisien. 

2.4.2 Komunikasi Bullying 
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Komunikasi bully merupakan satu betuk komunikasi yang dilihat dari pesan 

komunikasi. Komunikasi Bully adalah sebuah proses penyampaian pesan 

yang bersifat “penindasan” diantara para pelaku komunikasi. Komunikasi 

bully dapat diidentifikasi menjadi Pelaku komunikasi bully, pesan bully dan 

objek yang di bully. Dilihat dari komunikasi pelaku, komunikasi bully 

terdiri dari komunikator bully dan komunikan bully, selain itu terdapat juga 

pesan bully dan juga objek bully (biasanya terdiri dari orang lain yang 

menjadi bahan Bully). 

2.4.2.1 Komunikator Bullying 

Secara sederhana komunikator adalah orang yang menyampaikan pesan 

(informasi/ide/gagasan) kepada orang lain. Komunikator bullying terdiri 

dari sekumpulan orang / perorangan yang memiliki motif negatif, karena 

pesan yang disampaikan bersifat menindas, dengan berbagai ragam bentuk 

baik secara verbal maupun non verbal. Komunikator bully bisa disebut 

sebagai pelaku komunikasi bully, dimana ide atau gagasan, tindakan 

berawal dari dirinya, sehingga akan menyebar kepada orang laian yang ada 

disekitar (Widodo, 2016:42). 

2.4.2.2 Pesan Bullying 

Pesan adalah ide/gagasan yang menjadi topik yang diperbincangkan anatara 

pengirim dan penerima. Apabila dilihat dari sudut pandang komunikasi, 

pesan dalam bullying dapat dikategorikan menjadi dua klasifikasi yakni, 

pesan yang bersifat verbal dan pesan yang bersifat nonverbal.  
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 Pesan verbal, berupa kata-kata yang dilontarkan secara lisan kepada 

objek / orang / manusia / perilaku yang menjadi bahan bully (penindasan). 

Pesan nonverbal, Berbeda dengan pesan verbal, pesan nonverbal adalah 

pesan yang disampaiakan melalui tindakan, perilaku gerak, gerakan tubuh, 

simbol dan lain sebagainya yang dapat dimaknai sama baik oleh objek yang 

di bully atau subjek yang membully. 

2.4.2.3 Target Bullying 

Target bullying merupakan orang yang menerima pesan dari komunikator 

dan memiliki pandangan dan sudut pandang yang sama terkait dengan pesan 

yang mengandung objek yang akan dibully. Kesamaan pandangan antara 

komunikator dan target inilah yang kemudian menimbulkan komunikasi 

bullying (Widodo, 2016:42).  

 Biasanya yang menjadi bahan bully atau target bully tersebut adalah 

sisi lemah dari seseorang, seorang dianggap memiliki kelemahan tertentu 

yang dijadikan senjata oleh pelaku komunikasi bully untuk menjatuh kan 

harga diri, meyakiti, mencemohooh, mengolok olok objek yang dibully 

dengan tujuan menindas. 

2.4.3 Workplace Bullying di Indonesia 

Seorang yang melakukan bullying yakni seseorang yang mempunyai 

kebiasaan berperilaku kejam dan mendominasi, terutama terhadap orang 

yang lebih kecil atau orang yang lebih lemah. Definisi yang dikemukakan 

Randall (1997a, dalam Randall, 2002) bahwa Bullying merupakan perilaku 

agresif yang disengaja untuk menyebabkan ketidaknyamanan fisik maupun 
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psikologis terhadap orang lain. Definisi ini menekankan pada faktor 

motivasional dari pelaku bullying dan memberikan gambaran terhadap 

tujuan di balik perilaku mereka.  

 Fenomena workplace bullying tidak tejadi di negara maju saja, tetapi 

juga di negara berkembang seperti Indonesia. Sebagaimana hasil penelitian 

yang telah dilakukan oleh Gunawan, Prihanto, & Yuwanto (2009) mengenai 

kekerasan di tempat kerja (workplace bullying) terhadap 123 orang pekerja 

di Surabaya, diperoleh data bahwa 49% responden menjadi saksi mata 

terjadinya bullying di tempat kerja dan mengalami beberapa efek, yaitu 1) 

efek psikologis yang berupa rasa marah, terluka, sedih, kecewa, kehilangan 

rasa percaya diri, marah pada diri sendiri, merasa terisolasi, frustrasi di 

tempat kerja, dan mengalami ketakutan dalam menghadapi orang lain; 2) 

efek perilaku berupa sikap defensif, hilangnya komitmen kerja, dan 

dorongan untuk berhenti dari pekerjaan. Namun sayangnya, banyak di 

antara korban bullying yang bersikap pasif atau mendiamkan saja terjadinya 

bullying, sehingga hal ini dapat memberikan dampak yang negatif, salah 

satunya adalah potensi untuk terus menjadi korban bullying (Gunawan et 

al., 2009). Kondisi inilah yang pada akhirnya membuat fenomena bullying 

menjadi seperti fenomena gunung es (iceberg) yang sulit untuk diungkap 

dan diangkat ke permukaan. 

Penelitian yang dilakukan oleh Gunawan, dkk (2009) mengenai 

kekerasan di tempat kerja (workplace bullying) terhadap 123 orang pekerja 

di Surabaya, diperoleh data bahwa 49% responden menjadi saksi mata 



60 
 

terjadinya workplace bullying dan mengalami: (1) efek psikologis berupa 

rasa marah, terluka, sedih, kecewa, kehilangan rasa percaya diri, marah pada 

diri sendiri, merasa terisolasi, frustrasi di tempat kerja, dan mengalami 

ketakutan dalam menghadapi orang lain; (2) efek perilaku berupa sikap 

defensif, hilangnya komitmen kerja, dan dorongan untuk berhenti dari 

pekerjaan. Kekerasan di tempat kerja tersebut, sayangnya seringkali 

dianggap wajar sehingga tidaklah mengherankan apabila angka kejadiannya 

meningkat pesat (Hoel, Salin, Neuman, Baron, Zapf, & Einarsen, dalam 

Beswick, Gore, & Palferman, dalam Gunawan, dkk, 2009). 

Sementara itu penelitian yag dilakukan oleh Hidayati (2014) 

terhadap 20 orang buruh pabrik di kota Gresik yang di wawancara secara 

mendalam menunjukkan bahwa workplace bullying dilakukan oleh rekan 

kerja dan atasan. Mulai dari mengolok-olok, adanya kesalahpahaman dalam 

berkomunikasi yang berhujung pada perilaku bullying. Respons terhadap 

bullying juga bervariasi mulai dari mendiamkan, memperotes secara verbal, 

ataupun membalas secara fisik sehingga terjadi perkelahian antara subjek 

dengan pelaku bullying. Dampak bullying itu sendiri bervariasi. Workplace 

Bullying menimbulkan dampak ketidaknyamanan di tempat kerja, rasa 

jengkel, rasa kecewa, rasa tertekan, hingga keputusan untuk berhenti dari 

tempat kerja. 

 


