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S E L A M A T 
D A T A N G

Banyak dari kita mungkin bertanya apa yang akan 
terjadi selanjutnya setelah era #MeToo, dimana para 
penyintas telah mempertaruhkan segalanya dan berani 
mengatakan: enough is enough. Namun mengajukan 
pertanyaan ini sama saja menunjukkan bahwa kita gagal 
melihat esensi dari perjuangan melawan pelecehan 
seksual di dunia kerja itu sendiri.
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Pada tahun 2019, gerakan #MeToo berpindah, dari tweet-tweet di media 
sosial ke artikel-artikel di media berita nasional dan internasional--dan 
dalam beberapa kasus tela masuk meja hijau. Di Indonesia, di antara 
banyak penyintas pelecehan seksual di tempat kerja, terdapat 2 kasus 
yang mendapat banyak perhatian publik. Kasus pertama melibatkan 
seorang mantan pejabat administrasi di SMAN 7 Mataram, Baiq Nuril 
yang dilecehkan oleh seorang kepala sekolah. Ibu Baiq kemudian dituduh 
melakukan pencemaran nama baik karena percakapan yang direkam, 
dan dijatuhi hukuman 6 bulan penjara dengan pasal karet tersebut. Pada 
Juli 2019, Baiq Nuril akhirnya menerima amnesti oleh Presiden Jokowi 
setelah mendapatkan serangkaian protes keras dari masyarakat.

Kasus kedua adalah mengenai RA, seorang mantan pekerja kontrak 
untuk Dewan Pengawas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) 
Ketenagakerjaan. RA yang dilecehkan berulang kali dan diperkosa 
oleh bosnya Syafri Adnan Baharuddin (SAB), justru diancam dipecat 
setelah melaporkan kasus tersebut di tempat kerjanya. Dirinya kemudian 
melaporkan kasus tersebut ke polisi dan dalam bulan yang sama, SAB 
melaporkan RA karena pencemaran nama baik. Desember 2019, kasus 
ini berakhir dengan sejumlah spekulasi ketika RA meminta maaf kepada 
publik dengan sebuah pernyataan yang mengatakan bahwa serangan 
dan pemerkosaan tidak pernah terjadi.

Kedua kasus ini menunjukkan kepada kita betapa sulitnya bagi para 
penyintas untuk mendapatkan keadilan yang layak, bagaimana hukum di 
negara ini masih memungkinkan para pelaku untuk bersembunyi di balik 
tuntutan hukum pencemaran nama baik, dan bagaimana pengalaman 
mengerikan pelecehan di tempat dunia kerja masih sering diragukan. 
Namun sisi baiknya, baik di kasus Baiq Nuril dan RA, membuka mata 
bahwa kasus-kasus ini terjadi di berbagai tempat kerja, sehingga 
mendapatkan dukungan publik yang luar biasa, termasuk melalui petisi 
online dan sumbangan.

WHAT HAPPENED
IN 2019?



Ketika berbicara mengenai instrumen hukum, Indonesia merupakan 
salah satu negara yang tidak memiliki perangkat aturan yang solid dan 
memihak korban. Bahkan, terkait pelecehan di tempat kerja, hanya ada 
surat edaran dari Kementerian Tenaga Kerja yang diterbitkan pada tahun 
2011 tentang pedoman untuk mencegah pelecehan seksual di tempat 
kerja, di mana surat ini tidak mengikat secara hukum. Namun, di tingkat 
internasional, adopsi Konvensi Organisasi Buruh Internasional (ILO) 
No. 190 tentang Kekerasan dan Pelecehan di Dunia Kerja adalah angin 
segar. Konvensi tersebut menunjukkan bahwa kekerasan dan pelecehan 
di dunia kerja merupakan ancaman terhadap tercapainya prinsip-prinsip 
kesempatan yang sama dan tidak sejalan dengan prinsip pekerjaan 
yang layak. Maka menjadi penting bagi Indonesia dan negara-negara 
lain di seluruh dunia untuk segera meratifikasi konvensi ini dan bertindak 
mengacu pada konvensi ini.

Tahun 2019 mengajarkan kepada kita bahwa walaupun sangat sulit 
untuk tampil sebagai penyintas dari pelecehan di tempat kerja, lebih sulit 
lagi untuk memperjuangkan keadilan tersebut hingga di ruang sidang. 
Selama kita hidup dengan sebuah sistem yang tidak mengakui seberapa 
parah masalah ini, sebuah sistem yang tidak memihak kepada para 
korban dan penyintas, impian kita untuk dunia yang bebas dari pelecehan 
mungkin juga tetap seperti mimpi. Mengetahui bahwa gerakan ini tidak 
mudah, mari kita secara kolektif melakukan yang terbaik untuk membuat 
perubahan nyata pada tahun 2020 dan tahun-tahun selanjutnya di masa 
depan.



NEVER OKAY PROJECT

Never Okay Project adalah inisiatif 
berbasis misi pertama di Indonesia 
yang bertujuan untuk memerangi 
pelecehan seksual di dunia kerja. 

Dimulai sejak bulan Desember 
2017, inisiatif ini dimulai dengan 
pembentukan platform berbagi 

cerita  yang anonim dalam rangka 
menyediakan ruang yang aman bagi 
para penyintas pelecehan seksual di 

tempat kerja.



NEVER OKAY PROJECT

Pada tahun 2019, Never Okay Project dianugerahi sebagai organisasi 
terbaik dalam kategori komunitas di Festival Relawan oleh Indorelawan. 
Selain itu, inisiatif ini terus bekerja dengan dalam memerangi pelecehan 
di tempat kerja di Indonesia. Kami selalu percaya pada pentingnya 
kemitraan dan penyertaan sebanyak mungkin pihak. Sejumlah 
kolaborasi telah dicapai dengan berbagai mitra, mulai dari koalisi bisnis, 
perusahaan, organisasi masyarakat sipil, dan lembaga pendidikan. Kami 
sangat senang menerima dukungan yang sangat besar dari pihak-pihak 
tersebut yang bersedia untuk bergabung dalam perjuangan panjang ini.

Kami bertujuan untuk

Memberdayakan 
korban dan penyintas 
pelecehan seksual di 

dunia kerja

Meningkatkan 
kesadaran publik 

dengan memberikan 
informasi yang dapat 
dipercaya mengenai 
pelecehan seksual di 

dunia kerja

Mengajak partisipasi 
dari pengusaha dan 

pemerintah untuk 
mengambil tindakan 

nyata untuk membuktikan 
komitmen mereka dalam 
memerangi pelecehan 
seksual di dunia kerja



METODOLOGI

Never Okay Project berkomitmen mempromosikan 
pentingnya membangun integritas kelembagaan; 
termasuk dalam hal ini membangun kultur pelaporan 
yang transparan dan akuntabel.

Kami mengadopsi pendekatan untuk memantau 
dampak untuk aktivitas-aktivitas kerja bagi komunitas 
dan mitra institusi. Pendekatan ini dirancang dalam 
membantu kami memperoleh pemahaman yang 
lebih baik tentang strategi apa yang berhasil, 
mengapa dan bagaimana cara kerjanya. Metode ini 
cukup luas dan fleksibel untuk menangkap berbagai 
proses perubahan yang disumbangkan dan dicapai 
oleh Never Okay Project bersama komunitas dan 
mitra institusi.



Di masa depan, kami ingin bergerak menjadi organisasi pembelajaran. 
Proses pembelajaran ini krusial agar kami sebagai organisasi 
memiliki modalitas dalam melakukan perubahan, penyesuaian, dan 
pengadopsian. 

Sistem pemantauan, evaluasi, dan pembelajaran (MEL) kami 
dibentuk untuk membantu menghasilkan temuan yang dapat 
menginformasikan keputusan strategis dan meningkatkan desain dan 
implementasi program, meningkatkan alokasi sumber daya dengan 
mengalihkan dana dari intervensi yang tidak efektif menjadi intervensi 
yang efektif, dan pada akhirnya membangun pengetahuan di bidang 
yang lebih luas di komunitas dan mitra institusi mengenai apa yang 
berhasil dan apa yang tidak berhasil dalam memerangi pelecehan 
seksual di tempat kerja.

Pemantauan dampak ini terdiri dari dua elemen penting 
yang saling melengkapi:

1 2
Matriks Dampak

lensa analitis yang 
digunakan untuk 

memantau kemajuan dari 
program-program dalam 
mencapai perubahan.

Ulasan Dampak
penilaian dampak 

in-depth yang 
memfokuskan pada 

aspek yang relevan, tren 
dan korelasi yang telah 

diidentifikasi.

Pendekatan pemantauan dampak ini bagi kami juga sangat 
partisipatif dimana secara aktif mempromosikan keterlibatan 
pemangku kepentingan dan konstituen internal serta 
eksternal Never Okay Project.



PESAN KUAT DARI 
CERITA

Antara Januari 2019 hingga Desember 2019, terdapat 
18 cerita pelecehan seksual di tempat kerja telah masuk 
ke neverokayproject.org.

Kisah-kisahnya 
meliputi

cerita lain dari luar 
klasifikasi lainnya

cerita dari perusahaan 
perdagangan, jasa, atau 
investasi

cerita dari perbankan 
atau lembaga 
keuangan lainnya

cerita dari lembaga 
pemerintah dan 
perusahaan milik 
negara

cerita dari media kreatif 
dan industri seni

cerita dari LSM lokal dan 
internasional
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Di antara kasus-kasus ini, hanya 3 dari 18 korban yang melaporkan kasus 
tersebut ke manajemen. Mereka yang memilih untuk tidak melaporkan 
tidak tahu apa yang harus dilakukan, atau takut mengambil risiko 
pekerjaan mereka, atau tidak ingin membuat lebih banyak masalah. 
Dalam satu kasus ketika korban memilih untuk melaporkan kasus, 
dirinya diberitahu untuk tidak menyebar tentang apa yang terjadi untuk 
mendengar, sehingga ketika korban melaporkan hasil kunjungannya ke 
psikiater, dirinya diminta untuk mengundurkan diri.

Contoh lain terdapat ketika manajemen tidak mendukung dan 
mengajukan keprihatinan mereka kepada korban adalah ketika salah 
satu korban melaporkan kasus tersebut ke bagian HRD dan diberitahu 
untuk lebih fleksibel dalam bersosialisasi di tempat kerja. Temuan menarik 
lainnya dari kisah-kisah ini adalah bahwa 3 penyintas secara pribadi 
menyampaikan ketidaknyamanan mereka kepada para pelaku, tetapi 
alih-alih menghormati suara mereka, para pelaku malah membantah 
bahwa mereka tidak melakukan kesalahan, atau bersikeras bahwa itu 
hanya lelucon. Ada satu kasus lagi di mana penyintas menceritakan 
kisahnya kepada rekannya, tetapi rekan ini justru menyalahkannya 
kembali dan memperingatkannya untuk mengenakan pakaian yang 
lebih “layak”.

Secara umum, kita bisa melihat pola yang muncul dari cerita-cerita ini. 
Banyak tempat kerja masih memungkinkan praktik pelecehan terus 
terjadi karena bagian HRD atau manajemen tidak menangani kasus 
ini dengan serius, dan budaya menyalahkan korban masih sangat 
mendominasi. Terlebih lagi, ketika beberapa penyintas mengaku merasa 
tidak berdaya dan tidak tahu apa yang harus dilakukan dalam situasi 
ini, kondisi ini mengindikasi bahwa atasan mereka gagal memberikan 
jaminan keselamatan di tempat kerja.

Bahkan jika perusahaan memiliki peraturan khusus mengenai pelecehan 
seksual, tanpa sosialisasi yang baik tentang informasi tersebut dan 
komitmen yang kuat untuk menghukum para pelaku serta membantu 
proses pemulihan para korban, siapa pun masih akan merasa tak 
berdaya dalam situasi seperti ini.



Never Okay Project dan IBCWE: 
Survey Pelecehan Seksual di Tempat 

Kerja (2019)

Never Okay Project dan IBCWE melakukan survei 
tentang Pelecehan Seksual di Tempat Kerja di tahun 
2019. Sebelumnya pada tahun 2018, Never Okay 
Project melakukan survei online tentang pelecehan 
seksual di tempat kerja yang berhasil mengumpulkan 
1.240 responden dari 34 provinsi di Indonesia (http: // 
bit.ly/HasilSurveiNOP). 

Pada tahun 2019, kami n melakukan survei yang 
terbatas untuk karyawan perusahaan anggota IBCWE 
(Koalisi Bisnis Indonesia tentang Pemberdayaan 
Perempuan). Dari 6 Februari hingga 27 Maret 2019, 
sebanyak 6616 responden telah berpartisipasi dalam 
mengisi kuesioner, baik online atau berbasis kertas. 
Survei ini bertujuan untuk mengetahui kesadaran 
tentang pelecehan seksual di tempat kerja dan 
pengalaman para penyintas, serta pengalaman dan 
intervensi para saksi.



Untuk mengetahui lebih lanjut 
tentang survei ini, silakan kunjungi 
https://neverokayproject.org/pusat-
data/riset/potret-kondisi-pelecehan-
seksual-di-perusahaan/, atau pindai 
kode QR ini:

Ada beberapa temuan penting dari survei, dimana 
keduanya mempertanyakan dan membawa 
kesadaran tentang parahnya kompleks pelecehan 
seksual di tempat kerja, termasuk:

responden percaya 
bahwa ketika tidak ada 
laporan, berarti tidak 

ada pelecehan seksual 
di tempat kerja.

dari korban yang 
melaporkan kasus mereka 

ke bagian HRD atau 
manajemen. Sebanyak 
97% dari mereka takut 
melaporkannya karena 
pelaku memiliki posisi 

penting dalam organisasi 
mereka.

responden saksi telah 
melihat pelecehan 

seksual di tempat kerja, 
dan 46% dari para 
saksi tersebut tidak 

tahu apa yang harus 
dilakukan ketika mereka 

menyaksikannya.

80% 18% 
Hanya

56% 
Sementara



KAMPANYE OFFLINE

Pikirkan tentang jumlah kasus yang 
dapat kita cegah jika kita mampu 
menghilangkan kesalahpahaman 
tentang pelecehan seksual di 
tempat kerja. Pikirkan tentang 
jumlah kasus yang dapat kita 
cegah jika kita dengan ketat 
mengingatkan semua orang dan 
setiap institusi untuk memainkan 
peran mereka. Dan bagaimana 
kita dapat menciptakan kondisi 
“normal yang baru” di mana tidak 
ada kesalahpahaman, dimana 
semua orang yang menjadi saksi  
aktif, dimana semua lembaga 
berpegang pada peraturan yang 
kuat terhadap pelecehan seksual?

1. Mendidik / 
Meningkatkan 
Kesadaran

Bagian ini merupakan pandangan kami 
dalam mempromosikan bisnis yang 
etis dan mendesak jaminan hak atas 
keselamatan dan keamanan di tempat 
kerja. Kami terus berusaha menjangkau 
sebanyak mungkin pihak melalui 
kampanye offline kami. Pada tahun 2019, 
Never Okay Project telah melakukan 
dan berpartisipasi dalam berbagai 
kegiatan seminar, lokakarya, dan diskusi 
dengan total 914 penerima manfaat dari 
23 institusi berbeda. Jumlah penerima 
manfaat yang kami capai adalah lebih 
dari dua kali lipat jumlahnya pada tahun 
2018 yaitu 371 penerima manfaat.

Kami telah ikut serta dalam Indonesia 
Development Forum 2019 di mana kami 
memiliki kesempatan untuk memaparkan 
inisiatif ini di hadapan banyak pemangku 
kepentingan utama. Dengan demikian, 
kami juga sangat bersemangat untuk 
memiliki pemirsa internasional untuk 
pertama kalinya tahun ini. Selama 
Program Kepemimpinan Daiichi, 
kami mempresentasikan organisasi 
kami, masalah pelecehan seksual di 
Indonesia, dan pekerjaan kami kepada 
pekerja muda dari Jepang. Dan selama 
kegiatan Law and Culture 2019, kami 
mempresentasikan di depan (tidak 
terbatas pada) mahasiswa dan anggota 
fakultas Universität Leipzig dari Jerman.



1 2
Apa Yang Kita 

Bicarakan Ketika 
Kita Membicarakan: 

Pelecehan Seksual di 
Tempat Kerja 101

Kesehatan dan 
Keselamatan Kerja 

(K3): Mengenal Risiko 
dan Mengidentifikasi 
Pelecehan Seksual di 

Tempat Kerja

3 4
Menjadi Bystander 
Aktif: Meningkatkan 

Kemampuan Pekerja 
Saat Menjadi Saksi 

Pelecehan di Tempat 
Kerja

Mencegah 
Pelecehan Seksual 
Berbasis Online dan 
Melindungi Privasi 

Online.

Kami berupaya keras untuk menyesuaikan kegiatan tersebut 
dengan sifat yang berbeda dari masing-masing lembaga dan 
menghasilkan beberapa tema untuk mengakomodasi kebutuhan 
yang berbeda, termasuk::



Daftar Acara, Penerima 
Manfaat, dan Mitra Terkait:

No Acara Institusi Mitra Lain

1.
HR Forum of  Indonesia Business 
Coalition on Women Empowerment 
(IBCWE)

Indonesia Business 
Coalition on Women 
Empowerment (IBCWE)

2. Festival Maret: Gender Inequality Unika Atma Jaya BEM Unika 
Atma Jaya

3. Youth Community Gathering YouthProactive

4. Friday Talks: Sexual Harassment in 
the Workplace

Plan International 
Indonesia

5. Mencegah Kekerasan Berbasis 
Gender Online SAFEnet

6. Saturday Market: Introducing Never 
Okay Project Jakarta Greener

7. Sexual Harassment at Workplace 
101 Universitas Indonesia BEM Fakultas 

Kedokteran UI

8. #BritzoneTalk: Sexual Harassment at 
Workplace 101 Britzone

9. Mencegah Kekerasan Seksual saat 
Magang: UNJ

Universitas Negeri 
Jakarta BEM UNJ

10.

#KitaKerja Seri Kedua: Pengenalan 
kepada Pelecehan Seksual di 
Tempat Kerja dan Never Okay 
Project

Plan International 
Indonesia

11.
HR Forum of  Indonesia Business 
Coalition on Women Empowerment 
(IBCWE): Survey Report

Indonesia Business 
Coalition on Women 
Empowerment (IBCWE)

12. Sexual Harassment at Workplace 
101 Tata Logam

13. FGD: Girl Activism Plan International 
Indonesia

14. Innovation and Market Place 
Indonesia Development Forum 2019

Indonesia Development 
Forum

15. Daiichi Leadership Program Daiichi

16. Sosialiasi Pelecehan Seksual di 
Tempat Kerja Kompas Gramedia

17.
Law and Culture 2019: Session 
Research on Women Sexual 
Harassment

Universitas Negeri 
Jakarta

Universität 
Leipzig, 
Universitas 
Brawijaya



No Acara Institusi Mitra Lain

18. Suka Ria Remaja Pamflet Generasi

19. #JagaPrivasimu Plan International 
Indonesia SAFEnet

20. Know More: Sexual Harassment at 
the Workplace Rotaract Semanggi

21. Seminar Mencegah Kekerasan 
Berbasis Gender Online

Psikologi Universitas 
Pembangunan
Jaya

22. Never Okay Project Information 
Booth in Feminist Fest 2019 Feminist Festival 2019

23. 16 RUPA dalam rangka 16 HAKTP Pamflet Generasi Beda Itu Biasa

24. Never Okay Project Information 
Booth in LBHJ Anniversary

Lembaga Bantuan 
Hukum Jakarta

25. Campaign Academy Bootcamp Campaign.com

26.
16 Days of Activism Anti Gender-
Based Violence: Ending Harassment 
at Work

ILO @america
Komnas 
Perempuan, 
Sindikasi, ILO

27.

DGB BW Regional Workshop of 
Asia Partners “Sharing Experience: 
Enhancing Women and Youth Lead-
ership within Labour Movement for 
Future Challenges at Work”

TURC



Never Okay Project terlibat dalam kerja advokasi dengan organisasi lain 
di Indonesia. Bersama beberapa organisasi lainnya, kami mendesak 
pemerintah Indonesia untuk segera mengesahkan Rancangan Undang-
Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU-PKS). RUU-PKS adalah 
agenda utama advokasi kami tahun ini, maka pada bulan September 2019 
ketika pemerintah mengumumkan bahwa rancangan tersebut tidak akan 
disahkan pada periode pemerintahan ini, kami mengambil bagian kami untuk 
menyebarkan kesadaran dan menyuarakan tuntutan kami bersama dengan 
sejumlah organisasi masyarakat sipil dan mahasiswa dengan terlibat dalam 
aksi demonstrasi #ReformasiDikorupsi.

Kami secara ketat juga mengawasi proses 
hukum pada beberapa kasus yang sedang 
berlangsung sebagai bentuk dukungan kepada 
para penyintas, termasuk untuk kasus pelecehan 
seksual RA di BPJS Ketenagakerjaan dan kasus 
Baiq Nuril. Dengan upaya ini, kami berusaha 
untuk menjaga komunitas yang lebih besar 
untuk terus mendukung korban di setiap langkah 
proses. Di bidang pekerjaan yang layak, NOP 
bekerja dengan organisasi masyarakat sipil dan 
serikat pekerja lainnya untuk mendorong ratifikasi 
Konvensi ILO No. 190 tentang Kekerasan dan 
Pelecehan di Dunia Kerja.

2.  Advokasi



KAMPANYE ONLINE

1. Media Sosial: Penjangkauan 
dan Konten

Kami memanfaatkan kehadiran online kami untuk 
memberikan informasi yang reliabel kepada komunitas 
agar percakapan publik tentang pelecehan seksual di 
tempat kerja terus meningkat. Dengan 7760 pengikut 
organik di akun media sosial kami, Never Okay Project 
terus berusaha untuk selalu menghadirkan informasi 
yang relevan dan dapat diandalkan. Dikemas dengan 
cara yang kreatif, jenis konten media sosial yang kami 
hasilkan sejauh ini termasuk:

menjelaskan istilah 
tertentu yang terkait 
dengan pelecehan 
seksual di tempat kerja 
untuk membantu orang 
awam memahaminya

Genderpedia

menjelaskan fenomena 
tertentu dalam angka 
atau kronologi

Infografis

kisah nyata dari para 
penyintas yang dikirim 
ke platform kami yang 
disajikan dalam kutipan 
atau video

Our Stories

membandingkan rumor 
dan fakta tentang hal 
tertentu yang terkait 
dengan pelecehan 
seksual di tempat kerja

Pemeriksaan Fakta

informasi tentang 
kegiatan kami

Laporan Acara

serangkaian laporan 
wawancara dengan 
aktivis, tokoh 
masyarakat, dan 
individu vokal lainnya 
mengenai pendapat dan 
pengalaman mereka 
terkait pelecehan 
seksual di tempat kerja

Photo Journey



Konten Yang Paling 
Digemari

Hati-Hati Diperkosa

Our Stories

Serba-serbi 
Pelecehan Seksual di 
Dunia Kerja (Seri #1)

Infografis

Daniel Baskara Putra/
Hindia

Photo Journey

Instagram



Konten Yang Paling 
Digemari

Twitter

Serba-serbi 
Pelecehan Seksual di 
Dunia Kerja (Seri #1)

Infografis

5 Hoax RUU 
Penghapusan 

Kekerasan Seksual

Cek Fakta

Kekerasan Berbasis 
Gender Online

Genderpedia



Online Talks (Video, Podcast)2
Pelecehan seksual di tempat kerja memang bukan masalah yang hanya dihadapi oleh 
pekerja di Jakarta. Karena inisiatif kami berbasis di Jakarta, kami sepakat tentang 
perlunya menyebarkan masalah dengan masyarakat di luar ibu kota, untuk belajar 
tentang berbagai kompleksitas yang mereka perjuangkan, dan salah satu cara untuk 
melakukannya adalah melalui pembicaraan online seperti video youtube dan podcast. 
Dengan kemitraan dari organisasi lain, kami telah terlibat dalam sesi wawancara 
youtube dengan total 919 penonton dan 2 wawancara podcast.

#RuangKerja TURC: 
Melawan Pelecehan 
Seksual di Tempat 

Kerja

YouTube

Figuran Jakarta ft. 
Never Okay Project

Podcast
The JCI Podcast #8: 
Sexual Harassment 

is Never Okay

Podcast



Kolaborasi3

Campaign.id 

Never Okay Project bekerja sama dengan campaign.id untuk mendorong 
kampanye #TemanKerjaAsik. Kampanye ini dibuat untuk mengingatkan 
pentingnya peran individu dalam memerangi pelecehan seksual di tempat 
kerja dengan cara yang sangat sederhana, dengan membangun persahabatan 
yang sehat di lingkungan kerja.

Tim kami juga berpartisipasi dalam serangkaian kelas kampanye yang 
diadakan oleh campaign.id sebagai dukungan penuh untuk realisasi 
kampanye #TemanKerjaAsik baik online maupun offline. Dari November 2019 
hingga Februari 2020, Proyek Never Okay menjalankan proses kampanye 
#TemanKerjaAsik melalui aplikasi kampanye #forchange, aktivasi media 
sosial, dan acara offline.



HRDBacot

HRDBacot adalah akun online yang berkontribusi untuk berbicara tentang 
sisi lain pekerjaan lebih dari sisi kerja-kerja sumber daya manusia. Akun 
ini telah memiliki 7000+ pengikut di Instagram dan 177.000 pengikut di 
Twitter. Sebagai salah satu akun yang menyuarakan celoteh personalia yang 
menjembatani antara perusahaan dengan karyawan, HRDBacot menjadi akun 
yang sangat aktif berkontribusi di kanal Twitter. Seringkali memberikan info-
info terkait lowongan pekerjaan, curahan hati sebagai personalia, tips dan trik 
untuk para pekerja sehingga Never Okay Project tertarik untuk berkolaborasi 
dengan HRDBacot dalam mengembangkan konten konten yang mengangkat 
pembahasan “Serba-serbi Pelecehan Seksual di Dunia Kerja”. Konten ini 
telah berhasil menjadi konten yang paling digemari di media sosial.

IBCWE x Berakar Komunikasi

Never Okay Project dengan IBCWE, Berakar Komunikasi, PT. Transjakarta 
dan PT. Blue Bird Group membuat kampanye poster untuk Rambu-Rambu 
Perempuan yang terdiri dari 20 ilustrasi tanda-tanda perempuan untuk 
mengantisipasi tindakan pelecehan seksual di tempat kerja dan dorongan 
untuk menceritakan kisah ke situs web Never Okay Project. Poster dicetak 
dan dipajang di halte bus di DKI Jakarta untuk memperingati Hari Perempuan 
Internasional. Apalagi poster ini diterbitkan dan dipasang di seluruh halte 
TransJakarta yang tersebar di seluruh wilayah Jakarta.



Liputan Media4
Dec 

2019
16 Days Activism Against Gender Based Violence 
Campaign

IBCWE

Hak-Hak Pekerja yang Mahasiswa & Calon Pekerja 
Harus Ketahui

Tirto.id

Perusahaan Tak Boleh Abai Atas Kasus 
Pemerkosaan di Ruang Kerja

Tirto.id

Nov 
2019

Ayo Melek Tentang Pelecehan Seksual di Tempat 
Kerja

Cosmopolitan.
com

Strong Commitment Paramount to Combating 
Workplace Sexual Harassment

cutblogs.
blogspot.com

Aug 
2019

Memimpikan Dunia Kerja di Indonesia yang Bebas 
Pelecehan Seksual

Magdalene.co

May 
2019

Berhenti Diam Saja. Ini 5 Hal yang Harus 
Dilakukan Saat Menyaksikan Pelecehan Seksual di 
Tempat Kerja

dbs.com

Ragam Makna di Balik Kostum Peserta Women’s 
March Jakarta 2019

Ultimagz.
com

March 
2019

Gerakan Masyarakat Sipil (GEMAS) untuk 
Pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan 
Seksual

vocnesindo-
nesia.com

Feb 
2019

Menghapus Keabu-abuan Isu Pelecehan Seksual 
di Kantor

era.id

Mengenal Lebih Dekat Analyst Sekaligus Aktivis 
Muda di Balik Gerakan Never Okay Project

Whiteboard 
Journnal

What Do We Know About Sexual Harassment at 
Workplace in Indonesia: Survey by Never Okay 
Project

IBCWE

Aksi Hari Perempuan Internasional 2019 Tuntut 
Ruang Hidup Demokratis, Sejahtera, Setara dan 
Bebas Kekerasan

berdikarion-
line.com

Nawala IBCWE Edisi Februari 2019
IBCWE

Jan 
2019

DKI Peringkat Teratas Pelecehan Seksual di 
Tempat Kerja

Koran Tempo



Tantangan & Strategi

Sepanjang perjalanan kami pada tahun 2019, tim kami menghadapi 
beberapa tantangan dalam mencapai tujuan kami seperti:

Keberlanjutan 
Keuangan

Sebagai inisiatif berbasis sosial dan sukarela, Never 
Okay Project tidak imun terhadap tantangan yang sering 
dihadapi oleh organisasi serupa yakni pendanaan. 
Selain upaya kami untuk terus mengajukan hibah dan 
kompetisi, kami sekarang sedang mengembangkan 
strategi yang akan menempatkan Never Okay 
Project sebagai mitra konsultasi bagi para pemberi 
kerja dengan menyediakan layanan survei/penelitian 
dan pelatihan.

Perlawanan dari 
Kelompok Anti-

Feminisme

Manajemen 
Relawan

Kami memahami bahwa penolakan terhadap 
prinsip yang kami gunakan tidak terhindarkan. Kami 
menjumpai perlawanan yang semakin besar terhadap 
organisasi-organisasi yang mendukung agenda 
kesetaraan gender, dari pihak yang berlawanan, 
dimana kebanyakan mengambil bentuk online. 
Namun, sebagai bagian dari jaringan organisasi 
feminis, kami mengambil bagian dalam mengatasi 
masalah ini bersama dengan upaya berkelanjutan 
untuk menyebarkan informasi penting secara online.

Meskipun kami bangga telah menggerakkan pekerja-
pekerja muda sebagai bahan bakar utama inisiatif 
ini, menemukan dan melibatkan lebih banyak 
sukarelawan dengan misi dan komitmen serupa 
tetap menjadi tantangan. Untuk memperkuat tim saat 
ini, kami melakukan pengembangan kapasitas untuk 
menghargai kontribusi mereka dan mengevaluasi 
kemajuan kami secara berkala. Kami berharap setiap 
anggota tim senang dan bersemangat, sebagai 
bagian dari kecil ini.



Pelajaran dan Praktik Baik

Kami berhasil menemukan beberapa pelajaran yang penting 
untuk memerangi masalah ini secara lebih efektif dan efisien:

Bertindak lebih cepat selalu 
lebih baik.1
Membangun saluran 
pengaduan yang mudah dan 
aman sangat penting, tetapi 
lebih penting untuk memiliki 
perspektif yang baik tentang 
hak-hak korban.

2

Penting untuk memperhatikan 
tidak hanya pada korban / 
kelangsungan hidup tetapi 
juga oleh pengamat (saksi).

3
Diperlukan strategi yang 
lebih efektif untuk melibatkan 
kelompok laki-laki4



Peluang di Masa 
Depan
Untuk tahun 2020, Proyek Never Okay 
memiliki tiga tujuan utama:

Meningkatkan 
manajemen organisasi 

yang lebih baik dan 
memperkuat kapasitas 

dengan mengacu 
pada cetak biru yang 

telah disiapkan.

Meningkatkan 
pengalaman 
pengguna di 

situs web melalui 
penguatan fungsi

Membangun 
keterlibatan yang 

berfokus pada 
penciptaan bersama 
antara Never Okay 

Project dan pemangku 
kepentingan lainnya



Dibalik Never Okay 
Project

Alvin Nicola 
Coordinator

Imelda Riris 
Head of Impact and 

Sustainability

Fiana Dwiyanti 
Head of Social Change

Trinzi Mulamawitri 
Head of Partnership and 

Engagement 

Khaireny 
Front-End Developer

Laila Adila 
Human-Centered Design 

Priliantina Bebasari 
Researcher 

Sherlyna Rizki 
Animator

Never Okay Project bangga menjadi organisasi yang didirikan sebagai 
hasil dari pekerja yang bersemangat dan bersemangat yang bersedia 
bekerja keras untuk mendukung tujuan ini.



www.neverokayproject.org
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