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Jika tidak ada aduan/komplain, maka perilaku tersebut bukan pelecehan 

seksual

Jika niat saya baik (seperti memuji kecantikan rekan kerja perempuan saya 

hari itu), maka itu bukan pelecehan seksual

Pelecehan seksual di tempat kerja hanya mungkin dilakukan bos/atasan 

senior

Pelecehan seksual adalah rayuan seksual atau ketertarikan romantis yang 

tidak diinginkan, atau perilaku yang tidak disukai lainnya baik secara …

Baik pekerja laki-laki dan perempuan dapat menjadi korban dan pelaku 

pelecehan seksual di tempat kerja

PengetahuanResponden

Benar
Salah



17% 

30% 

31% 

43% 

50% 

52% 

65% 

65% 

68% 

72% 

72% 

Berdiri terlalu dekat

Dilirik dengan ekspresi seksual tertentu

Menerima siulan bernuansa seksual dari rekan kerja atau menerima panggilan bersifat godaan seperti 
“Sayang”, “Cantik”, “Seksi” tanpa disetujui.

Menerima godaan atau candaan bernuansa seksual dari rekan kerja 

Dikirimkan pesan/gambar/video bernuansa seksual ke rekan kerja

Diperlihatkan konten porno tanpa persetujuan

Ditawarkan keintiman fisik oleh rekan kerja

Diancam rekan kerja jika tidak menerima tawaran seksual

Dicium orang lain tanpa persetujuan

Disentuh/dipeluk orang lain tanpa persetujuan

Percobaan pemerkosaan/pemerkosaan

Persepsi Responden: Mana yang termasuk Pelecehan Seksual di Tempat Kerja?



76% 

25% 

27% 

27% 

26% 

25% 

25% 

18% 

22% 

23% 

25% 

74% 

75% 

24% 

23% 

24% 

25% 

27% 

26% 

30% 

28% 

26% 

Dilirik dengan ekspresi seksual tertentu

Menerima godaan atau candaan bernuansa seksual dari rekan kerja 

Menerima siulan bernuansa seksual dari rekan kerja atau menerima panggilan bersifat godaan seperti 
“Sayang”, “Cantik”, “Seksi” tanpa disetujui.

Dikirimkan pesan/gambar/video bernuansa seksual ke rekan kerja

Diperlihatkan konten porno tanpa persetujuan

Disentuh/dipeluk orang lain tanpa persetujuan

Dicium orang lain tanpa persetujuan

Berdiri terlalu dekat

Ditawarkan keintiman fisik oleh rekan kerja

Diancam rekan kerja jika tidak menerima tawaran seksual

Percobaan pemerkosaan/pemerkosaan

Ya (Laki-Laki) Tidak (Laki-Laki)



24% 

75% 

73% 

73% 

74% 

75% 

75% 

82% 

88% 

77% 

75% 

26% 

25% 

76% 

77% 

76% 

75% 

73% 

74% 

70% 

72% 

74% 

Dilirik dengan ekspresi seksual tertentu

Menerima godaan atau candaan bernuansa seksual dari rekan kerja 

Menerima siulan bernuansa seksual dari rekan kerja atau menerima panggilan bersifat godaan seperti 
“Sayang”, “Cantik”, “Seksi” tanpa disetujui.

Dikirimkan pesan/gambar/video bernuansa seksual ke rekan kerja

Diperlihatkan konten porno tanpa persetujuan

Disentuh/dipeluk orang lain tanpa persetujuan

Dicium orang lain tanpa persetujuan

Berdiri terlalu dekat

Ditawarkan keintiman fisik oleh rekan kerja

Diancam rekan kerja jika tidak menerima tawaran seksual

Percobaan pemerkosaan/pemerkosaan

Persepsi Terhadap Bentuk Pelecehan Seksual di Tempat Kerja
(Perempuan)

Ya (Perempuan) Tidak (Perempuan)



Secara umum, pengetahuan responden terhadap mekanisme
yang disediakan perusahaan belum menyeluruh

6% 

11% 

11% 

12% 

17% 

17% 

17% 

22% 

27% 

38% 

46% 

Tidak ada

Ada diskusi rutin tentang pelecehan seksual

Ada kompensasi untuk korban dari perusahaan/institusi selama proses pemulihan (contoh: cuti yang 
dibayar)

Ada pelatihan wajib pada masa orientasi untuk karyawan baru

Ada pelatihan khusus untuk bidang personalia/SDM/departemen serupa untuk menghadapi kasus 
pelecehan seksual

Ada pelatihan tentang pelecehan seksual pada semua pekerja, termasuk manajemen senior

Tidak tahu

Ada penyediaan kontak aduan cepat (hotline)

Ada proses yang jelas untuk melaporkan pelecehan seksual

Ada peraturan khusus pelecehan seksual

Ada sanksi tegas bagi para pelaku

Persepsi Responden: Adakah Mekanisme Tertentu yang Merespon Pelecehan Seksual di Tempat Kerja Anda?





18% 
32% 23% 

82% 
68% 77% 

Ya Tidak Tahu/Tidak Yakin Tidak

Apakah Anda Pernah 
Mengalami Pelecehan Seksual 
di Tempat Kerja dalam Kurun 

Waktu 3 Tahun Terakhir?
Laki-Laki Perempuan

59% 
11% 

30% 

Pengalaman Responden
Terhadap Pelecehan Seksual di 

Tempat Kerja
Tidak
Dicium orang lain tanpa persetujuan
Tidak tahu/tidak yakin



0

5% 

12% 14% 
11% 

8% 

15% 17% 
20% 20% 

34% 

40% 42% 

Bentuk Pelecehan Seksual di Tempat 
Kerja Yang Pernah Dialami



21% 
16% 
21% 

39% 
30% 

15% 
15% 

27% 
19% 
17% 

27% 
34% 

42% 

79% 
84% 
79% 

61% 
70% 

75% 
75% 

73% 
81% 
83% 

73% 
66% 

58% 

Dilirik dengan ekspresi seksual tertentu
Menerima godaan atau candaan bernuansa seksual …
Menerima siulan bernuansa seksual dari rekan kerja …

Dikirimkan pesan/gambar/video bernuansa seksual ke …
Diperlihatkan konten porno tanpa persetujuan

Disentuh/digenggam orang lain tanpa persetujuan
Disentuh/dipeluk orang lain tanpa persetujuan

Dicium orang lain tanpa persetujuan
Rekan kerja berdiri terlalu dekat dengan Anda

Ditawarkan keintiman fisik oleh rekan kerja
Mendapatkan gerak tubuh bernuansa seksual

Diancam rekan kerja jika tidak menerima tawaran …
Percobaan pemerkosaan/pemerkosaan

Bentuk Pelecehan Seksual Yang 
Pernah Dialami Responden 

(Berdasarkan Jenis Kelamin)
Laki Perempuan



19% 

13% 

44% 

6% 

18% 

Pelaku Pelecehan
Seksual di Tempat Kerja

Atasan/Rekan Kerja Senior Rekan Kerja Luar Organisasi
Rekan Kerja Sebaya/Setara Bawahan
Tidak Mengetahui Posisi Pelaku

4% 

18% 

18% 

18% 

23% 

27% 

28% 

48% 

Lapor ke pihak Kepolisian

Lapor ke teman/keluarga di luar tempat kerja

Lapor ke rekan kerja

Lapor ke HRD/SDM/Manajemen/Atasan

Melawan pelaku secara fisik

Keluar dari perusahaan/institusi

Saya diam dan tidak tahu harus berbuat apa

Bicara ke pelaku bahwa saya tidak nyaman 
dan hal tersebut salah

Hal yang Dilakukan 
Responden Setelah 

Mengalami Pelecehan 
Seksual di Tempat Kerja



4% 

18% 

18% 

18% 

23% 

27% 

28% 

48% 

Lapor ke pihak Kepolisian

Lapor ke teman/keluarga di luar …

Lapor ke rekan kerja

Lapor ke …

Melawan pelaku secara fisik

Keluar dari perusahaan/institusi

Saya diam dan tidak tahu harus …

Bicara ke pelaku bahwa saya tidak …

Hal yang Dilakukan 
Responden Setelah 

Mengalami Pelecehan 
Seksual di Tempat Kerja

4% 

14% 

18% 

19% 

20% 

22% 

23% 

24% 

29% 

97% 

Lainnya

Saya tidak ingin pelaku mendapat …

Saya takut akan disalahkan

Saya tidak ingin membangkitkan …

Tidak akan ada yang percaya saya

Saya khawatir akan …

Saya merasa HRD/Manajemen …

Saya tidak melaporkan karena …

Saya khawatir ada pembalasan …

Pelaku memiliki posisi penting …

Alasan Tidak Melapor ke 
HRD/SDM/Manajemen





66% 34% 

71% 
29% 

77% 23% 

Perempuan Laki

Pengalaman Responden 
Menjadi Saksi 

(Berdasarkan Jenis 
Kelamin)

Ya Tidak tahu/tidak yakin Tidak

13% 

28% 
59% 

Pengalaman 
Responden Menjadi 
Saksi (Bystander)

Ya Tidak tahu/tidak yakin Tidak



2% 

6% 

7% 

10% 

10% 

11% 

14% 

16% 

34% 

35% 

38% 

51% 

Lainnya

Rekan kerja Anda pernah mengalami percobaan 
pemerkosaan/pemerkosaan

Rekan kerja Anda diancam oleh atasan/rekan kerja 
lain jika tidak menerima tawaran seksual

Rekan kerja Anda diperlihatkan konten porno tanpa 
persetujuan

Rekan kerja Anda dicium orang lain tanpa 
persetujuan

Rekan kerja Anda ditawarkan keintiman fisik oleh 
rekan kerja lain

Rekan kerja lain berdiri terlalu dekat dengan rekan 
kerja Anda

Rekan kerja Anda dikirimkan pesan/gambar/video 
bernuansa seksual ke rekan kerja lain

Rekan kerja Anda dilirik dengan ekspresi seksual 
tertentu

Rekan kerja Anda disentuh/dipeluk orang lain tanpa 
persetujuan

Rekan kerja Anda menerima siulan bernuansa 
seksual dari rekan kerja lain 

Rekan kerja Anda menerima godaan atau candaan 
bernuansa seksual dari rekan kerja lain

Bentuk Pelecehan Seksual di Tempat Kerja yang 
Disaksikan/Dilihat Responden

24% 

24% 36% 

5% 

11% 

Pelaku Pelecehan
Seksual di Tempat Kerja

Sesuai Kesaksian
Responden

Atasan atau rekan kerja senior
Rekan kerja dari luar organisasi 
Rekan kerja sebaya/setara
Bawahan
Tidak yakin/tidak mengetahui orangnya



3% 

4% 

6% 

6% 

8% 

8% 

11% 

11% 

12% 

12% 

12% 

21% 

46% 

89% 

Hal ini membuat performa kerja rekan kerja saya 
menurun

Hal ini membuat rekan kerja saya berpikir untuk 
mengambil cuti/libur sementara

Hal ini membuat rekan kerja saya ingin keluar kerja 
(tapi tidak bisa karena alasan finansial atau …

Hal ini membuat rekan kerja saya ingin mengubah 
posisi/jabatan saya di kantor

Hal ini membuat rekan kerja saya malu dan 
menjadi tidak percaya diri

Hal ini membuat rekan kerja saya marah dan 
merasa tidak nyaman

Hal ini membuat rekan kerja saya menghindari 
situasi kerja tertentu (rapat, lokasi, shift tertentu, …

Hal ini membuat rekan kerja saya menyalahkan 
dirinya

Hal ini membuat rekan kerja saya terpikir untuk 
bunuh diri

Hal ini menciptakan dampak negatif bagi 
kesehatan fisik rekan kerja saya

Hal ini menciptakan dampak negatif untuk 
kesehatan mental rekan kerja saya (depresi, …

Hal ini rekan kerja saya anggap wajar/biasa saja

Saya diam dan tidak tahu harus berbuat apa

Saya tidak tahu dan tidak menanyakan

Perasaan Rekan Kerja yang 
Menjadi Korban Menurut 

Responden

3% 

4% 

6% 

6% 

8% 

8% 

11% 

11% 

12% 

12% 

12% 

21% 

46% 

89% 

Hal ini membuat performa kerja rekan kerja 
saya menurun

Hal ini membuat rekan kerja saya berpikir 
untuk mengambil cuti/libur sementara

Hal ini membuat rekan kerja saya ingin 
keluar kerja (tapi tidak bisa karena …

Hal ini membuat rekan kerja saya ingin 
mengubah posisi/jabatan saya di kantor

Hal ini membuat rekan kerja saya malu dan 
menjadi tidak percaya diri

Hal ini membuat rekan kerja saya marah 
dan merasa tidak nyaman

Hal ini membuat rekan kerja saya 
menghindari situasi kerja tertentu (rapat, …

Hal ini membuat rekan kerja saya 
menyalahkan dirinya

Hal ini membuat rekan kerja saya terpikir 
untuk bunuh diri

Hal ini menciptakan dampak negatif bagi 
kesehatan fisik rekan kerja saya

Hal ini menciptakan dampak negatif untuk 
kesehatan mental rekan kerja saya …

Hal ini rekan kerja saya anggap wajar/biasa 
saja

Saya diam dan tidak tahu harus berbuat 
apa

Saya tidak tahu dan tidak menanyakan

Perasaan Rekan Kerja yang 
Menjadi Korban Menurut 

Responden



5% 

8% 

12% 

16% 

16% 

16% 

17% 

17% 

19% 

Tidak akan ada yang percaya saya

Saya khawatir akan ikut mempengaruhi karir saya

Saya tidak ingin membangkitkan trauma rekan kerja saya

Saya takut akan ikut disalahkan

Saya merasa HRD/Manajemen tidak akan melakukan apapun

Saya khawatir ada pembalasan dari pelaku

Pelaku memiliki posisi penting yang dapat mempengaruhi 
HRD/SDM/Manajemen

Saya tidak ingin pelaku mendapat masalah

Saya tidak melaporkan karena saya anggap masih wajar dan belum 
keluar batas

Alasan Responden yang Menjadi Saksi Tidak 
Melapor ke HRD/Manajemen



Tentang Indonesia Business Coalition for Women Empowerment (IBCWE)
IBCWE adalah koalisi dari sejumlah perusahaan yang berkomitmen untuk
mendorong pemberdayaan ekonomi perempuan dan kesetaraan gender.

Tentang Never Okay Project
Never Okay adalah inisiatif sosial berbasis teknologi pertama di Indonesia
yang bertujuan mencegah terjadinya pelecehan seksual di tempat kerja secara
berulang melalui berbagi cerita.


