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Bagi sebagian dari kita, menjadi

pekerja bukan hanya soal cari

uang. Beberapa justru melihat

tempat kerja sebagai sumber

ketakutan baru: pelecehan

seksual di tempat kerja. Kami

berupaya mendorong tempat

kerja menjadi ruang yang aman,

memuliakan kesetaraan dan

berdiri untuk keadilan.

Alvin Nicola
Koordinator Never Okay Project
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Cerita Kami

Satu tahun berlalu, kami
membuktikan bahwa masalah
ini benar-benar nyata.

Pendiri kami, Alvin, sedang bekerja pada suatu sore ketika dia mendapat telepon dari

sahabatnya bahwa dia dilecehkan oleh bosnya. Lebih buruk lagi, setelah ia mencoba

melapor ke bagian HRD, dirinya diminta untuk menjaga sikap dan menormalisasi situasi

tersebut jika dia tidak mau diberhentikan.

 

Beberapa bulan kemudian, Alvin mendapati dirinya menjadi saksi kejadian itu sendiri.

Namun saat itu, ia bingung dan tidak tahu harus memulai dari mana. Kemudian dia mulai

menyadari sebuah pola: proses pelaporan korban sama traumanya dengan pelecehan

seksual itu sendiri. 

 

Sebagai bystander, ia kemudian memperkenalkan Never Okay Project di bulan Desember

2017. Dalam situasi kerja yang sering tidak bersahabat dengan pekerja, bercerita memiliki

kekuatan besar. Never Okay Project menyadari bahwa mendorong lebih banyak pekerja

untuk berani berbicara adalah langkah pertama untuk membuat perubahan yang lebih

besar.

 

Kami berkomitmen mengubah tempat kerja menjadi ruang yang aman bagi pekerja

muda untuk dengan berani menceritakan kisah mereka. Kami sedang membangun

sumber daya untuk membantu orang mengatasi masalah mereka secara proaktif dan

konstruktif dan mengubah tempat kerja menjadi tempat yang lebih baik bagi semua

orang.

 

Selama perjalanan dalam satu tahun, berbagai cerita yang masuk dari para penyintas

pelecehan seksual ke platform ini memberika dua alarm: praktik ini masih terjadi di

tempat-tempat kerja, dan yang kedua, gagalnya peran Negara dan Perusahaan dalam

melindungi hak-hak pekerja untuk mendapatkan rasa aman.

 

Perbincangan mengenai topik ini masih berada di dalam sekat-sekat sempit, gelap dan

banyak lubangnya. Siapa saja, jika tidak berhati-hati, dapat menjadi korban. Oleh karena

itu, berbagai gerakan alternatif, seperti Never Okay Project, patut terus didukung

keberadaannya guna membuka diskusi publik yang lebih luas untuk menciptakan kondisi

kerja yang bebas dari pelecehan seksual.



Di Indonesia, masalah pelecehan seksual di tempat kerja
sangat kompleks, berlapis-lapis, dan melibatkan
sejumlah asumsi implisit dan eksplisit tentang peran
gender yang tepat tentang bagaimana seharusnya
perempuan dan laki-laki berperilaku dalam
masyarakat. Secara umum, merujuk pada laporan
Komnas Perempuan ada 259.150 kasus kekerasan
terhadap perempuan yang dilaporkan dan ditangani
selama 2016.
 
Sebuah laporan oleh NGO Women Working
Worldwide (2015), menemukan bahwa di Indonesia,
lebih dari 80% karyawan wanita melaporkan bahwa
mereka khawatir dengan pelecehan seksual. Hampir
sepertiga wanita di negara-negara G20 menghadapi
pelecehan di tempat kerja tetapi mayoritas menderita
dalam kesunyian (Women at Work Poll, 2015).
 
Indonesia adalah satu-satunya negara Asia di G20 yang
mengutip kerja fleksibel sebagai tantangan utama bagi
wanita di tempat kerja dengan 41 persen wanita
mengatakan itu adalah perhatian terbesar mereka.
Ketika sampai pada pelecehan, hanya 1 persen wanita
Indonesia mengatakan bahwa mereka telah dilecehkan
di tempat kerja.

Pelecehan seksual di tempat kerja adalah salah satu
masalah yang paling sulit dan berbahaya untuk diatasi,
karena para korban seringkali berada dalam posisi
rentan, takut merusak karier mereka atau bahkan
kehilangan pekerjaan jika mereka berani melawan. 
 
Pelaku seringkali jauh lebih tua dan lebih
berpengalaman daripada korban mereka, dan dalam
banyak kasus bahkan berada dalam posisi yang
bertanggung jawab untuk mereka. Hal ini membuat
hampir tidak mungkin bagi mereka yang dilecehkan
untuk melapor. 
 
Kondisi yang lebih buruk adalah bahwa  ketika korban
menemukan keberanian, laporan mereka akan dianggap
diremehkan dan justru  dinormalisasi.
 
Para korban pelecehan seksual mengalami banyak
dampak psikologis negatif, termasuk  stres pascatrauma,
depresi dan kecemasan yang meningkat, menurunnnya
rasa percaya  diri, dan penurunan kepuasan hidup.
Pelecehan seksual juga memungkinkan produktivitas
kerja..
 

Di Indonesia, kebutuhan terhadap 'forum berbagi'
alternatif cukup mendesak. Kami percaya bahwa
bercerita adalah bagian dari perlawanan. Cerita-cerita
ini  perlu diceritakan, didekonstruksi, direkonstruksi —
tidak hanya didengar — untuk menghindari terjadinya
praktik ini terus-menerus. 
 
Cerita para penyintas tentang trauma mereka adalah
titik awal membongkar secara kritis upaya melawan
situasi ini. 
 
Inilah saatnya untuk mulai menganggap serius
pelecehan seksual di tempat kerja, mendengarkan para
korban, dan, di atas segalanya, menempatkan kesalahan
dengan tegas di tempatnya.

SITUASI



pendekatan

Information escrow: Mendokumentasikan pengalaman

pelecehan seksual di tempat kerja. Hampir tidak ada

sumber/referensi di Indonesia untuk mengetahui lebih

lanjut tentang masalah ini. Melalui berbagai kisah dan

pengalaman bersama, kami bertekad untuk menyediakan

ruang arsip alternatif dan terpusat terkait pelecehan seksual

di tempat kerja. Data kami dapat membuktikan bahwa

cerita ini patut diperhatikan - dan lebih dari itu, mungkin

lebih besar dari yang kami perkirakan.

Connecting the Dots: Karena korban terutama mengalami

hasil psikologis negatif, kebutuhan untuk membawa 'forum

berbagi' diperlukan. Kami percaya bahwa bercerita adalah

bagian dari perlawanan. Catatan korban trauma mereka

adalah titik awal kritis dari penyelidikan, membutuhkan

dekonstruksi dan analisis refleksif. Platform ini juga dapat

digunakan untuk menyatukan pendongeng untuk dapat

saling mendukung dan memperkuat.

Trauma-informed  platform: Mengakomodasi korban dan

penyintas pelecehan seksual di tempat kerja untuk

memiliki platform yang lebih baik untuk berbagi cerita dan

pengalaman mereka di situs web kami

(neverokayproject.org) di mana para penyintas dapat

memposting cerita mereka secara anonim, dengan atasan

langsung dari admin. Cerita dan pengalaman yang

didistribusikan juga sangat berguna sebagai upaya

pencegahan di masa depan bagi orang lain.

Setahun pertama, kami berkomitmen untuk meningkatkan

perbincangan di ranah publik mengenai pelecehan seksual di

tempat kerja.

 

Apa langkah-langkah yang ditempuh?

 

 

 



AKTIVITAS
Mendorong komitmen anti-pelecehan perlu kerja bersama. Kami
membangun kolaborasi  dan kemitraan dengan berbagai pihak.



Never Okay

Project

melaksanakan

15 aktivitas

selama tahun

kalender 2018.

Secara berkala, kami berupaya
memberikan solusi terhadap dua
tantangan ini dengan
memberikan kualitas konten
penyadartahuan dan penguatan
platform website cerita.
 
Kegiatan kedua yang kami ingin
sampaikan disini adalah
pelaksanaan survei terhadap
persepsi dan pengalaman
pelecehan seksual di tempat kerja
dalam perspektif penyintas. Kami
bekerja sama dengan Scoop Asia
News yang didukung oleh The
Magdalene, Pamflet, Femina
Group, dan Campaign.com.
 
Survei berhasil mengumpulkan
1.240 responden yang tersebar di
34 provinsi. Salah satu hasil
utama survei menunjukkan
bahwa 94% responden mengaku
pernah mengalami pelecehan
seksual di tempat kerja. Hasil ini
akan ditindaklanjuti sebagai
bahan kampanye dan advokasi.

Selama tahun 2018, Never Okay
berpartisipasi dalam seminar,
workshop, dan talks (2 online, 6
offline), dan 1 kali membuka
booth dalam Festival.
 
Dengan misi utama untuk
membangun keberanian kolektif
para penyintas untuk mulai
bercerita, platform ini
mendapatkan 60 cerita selama
tahun 2018.
 
Walaupun memberikan
konfirmasi situasi pelecehan yang
merajalela, kami mengidentifikasi
dua tantangan utama para
penyintas untuk mulai bercerita.
 
Pertama adalah sangat wajar
ketika penyintas berpikir
kalkulatif, artinya mereka
memperhitungkan risiko dan
dampak ketika mereka bercerita.
 
Ketika sistem pendukung tidak
berpihak pada mereka, peluang
untuk cerita juga menjadi minim.
Berbagai cerita-cerita yang masuk
di platform Never Okay Project
juga cenderung mereka yang
telah berpindah tempat kerja,
atau anonim sama sekali.
 
Tren kedua berkaitan dengan isu
keamanan yang masih lemah di
dalam platform. Mayoritas
mereka belum meyakini
keamanan pengguna. Kami
mengakui berbagai
pengembangan masih
diupayakan. Kami meyakini
keamanan dan kerahasiaan
identitas para pencerita jadi hal
yang utama.
 
 
 



TIM KAMI



STORYTELLING IS
THE PART OF
RESISTANCE.


