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Kata Pengantar

Pandemi Kekerasan dan Pelecehan Seksual di Dunia Kerja: Sebuah 
‘Endgame’?



Never Okay Project (NOP) menyambut gembira setelah laporan 
pemantauan kasus-kasus kekerasan dan pelecehan seksual di dunia 
kerja selama periode tahun 2021 kembali dirilis. Sayangnya, 
kegembiraan tersebut juga dibayangi oleh rasa pilu yang mendalam 
akibat lingkaran kekerasan yang tak kunjung terputus, terlebih 
semakin mencekam di tengah ancaman Covid-19.



Hampir dapat dipastikan, belum ada perkembangan progresif dari 
komitmen Negara dalam mendorong ekosistem perlindungan yang 
layak bagi para pekerja, terutama bagi kelompok rentan. Rancangan 
UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang terus gagal disahkan, 
sesungguhnya mencerminkan bukti nyata kejahatan akibat adanya 
pembiaran (crime by omission). Artinya, Negara dengan sadar terus 
membiarkan jatuhnya korban-korban pelecehan seksual, tak 
terkecuali yang berada dalam hubungan kerja.



Rupa kejahatan pembiaran lain yang dipotret dalam laporan ini adalah 
masih enggannya Negara dalam meratifikasi Konvensi ILO Nomor 
190 tentang Kekerasan dan Pelecehan Seksual di Dunia Kerja. Hingga 
saat ini, Indonesia belum tampak mengikuti sinyal hijau dari 11 
Negara yang telah terlebih dahulu membubuhkan komitmennya—
setidaknya belum dalam waktu dekat di rezim ketenagakerjaan saat 
ini.



Instrumen penegakan hukum saat ini juga lebih sibuk menarasikan 
keadilan restoratif yang justru seakan melayani pelaku seksual 
predatoris sebagai korban yang sebenarnya. Hampir sebagian besar 
perkara yang dianalisis, mengindikasikan bahwa para pencari 
keadilan yang berani melapor ke aparat penegak hukum justru 

dipaksa menelan pil pahit reviktimisasi, bahkan ancaman defamasi 
akibat draconian law UU ITE. 



Disaat bersamaan, adanya tren ‘pembungkaman’ formal ini dibalas 
dengan aksi bersama menyuarakan pengalaman empirik korban di 
ruang-ruang media kontemporer, utamanya media sosial. Sejumlah 
kasus-kasus yang viral dan sempat mendapatkan perhatian besar 
publik bahkan penegak hukum, tak jarang mendapatkan respon. 
Sayangnya, efek viral policy tersebut tak cukup membuka ruang 
keadilan untuk benar-benar hadir karena sistem peradilan pidana 
pada akhirnya justru menutup pintu tersebut.



Pada akhirnya, di tengah menyempitnya ruang-ruang pembaruan 
hukum tersebut, aktivisme pekerja menjadi sentral. Memperkuat 
jejaring-jejaring serikat pekerja, terutama media massa, dibutuhkan 
untuk mengisi gap di atas. Oleh karena itu, laporan ini diharapkan 
dapat menambah bahkan memperkuat diskursus kolektivitas kerja 
bagi rekan-rekan serikat pekerja dan jejaring media sehingga 
memperjuangkan keadilan tidak berakhir dengan endgame.
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Metodologi

Latar Belakang


Tujuan


Terbatasnya penelitian dan laporan analisis 
kasus di Indonesia yang menyoal kekerasan 
seksual di dunia kerja, khususnya yang 
bersumber dari pemberitaan di media.



Laporan ini bertujuan membantu publik 
menyadari akan urgensi pencegahan dan 
penanganan kekerasan seksual di dunia kerja 
termasuk perihal perlindungan dan pemulihan 
penyintas, melalui penyebaran informasi terkait 
tren kasus kekerasan seksual di dunia kerja di 
Indonesia yang dimuat oleh media selama 
tahun 2021. Selain mengapresiasi kerja-kerja 
jurnalisme melalui peliputan kasus kekerasan 
seksual yang semakin mudah ditemukan di 
berbagai kanal media di Indonesia, laporan ini 
juga menjadi bentuk kampanye publik tentang 
pentingnya pemberitaan yang berperspektif 
korban.

berdasarkan pemberitaan media sepanjang 
tahun 2021

kasus kekerasan 
seksual di dunia 
kerja di Indonesia65 

Sumber Data 

antaranews.com, cnnindonesia.com, detik.com, 
fajar.co.id, faktaberita.co.id, harianhaluan.com, 
inews.id, jabarekspres.com, jatimnow.com, 
kompas.com, kumparan.com, lampost.co, 
liputan6.com, merdeka.com, mitrapol.com, 
okezone.com, sindonews.com, solopos.com, 
suara.com, tempo.co, tribunnews.com, 
tvonenews.com, viva.co.id
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Metodologi

Pengumpulan Data


Pengolahan Data dan Analisis 


Tim Penyusun melakukan pemantauan media 
dan penelusuran dengan mengumpulkan data 
dari pemberitaan media daring perihal kasus-
kasus kekerasan seksual di dunia kerja 
sepanjang tahun 2021. Formula pencarian 
terdiri dari penggabungan kata kunci utama 
(seed keywords) dan kata kunci tambahan 
(modifier). Penentuan kata kunci utama 
berdasarkan penelusuran pendahuluan (pre-
eliminary research) terkait volume pencarian 
dan relevansi kata kunci. Kata kunci yang 
digunakan adalah  'pelecehan seksual', 
'perkosa', 'cabuli', 'setubuhi'. Modifier disusun 
berdasarkan sektor kerja beserta profesinya 
agar mencakup berbagai indsustri di 
Indonesia.



Berdasarkan data yang diperoleh, tim penyusun 
mengidentifikasi dan melakukan pengkodean 
terkait Bentuk Kekerasan Seksual, Hubungan 
Kerja, Penanganan Kasus, dan Hasil 
Penanganan Kasus. 

Data kemudian diolah secara kuantitatif 
berdasarkan pengkodean yang ada. Perihal 
bentuk kekerasan seksual, Tim Penyusun 
merujuk kepada 15 jenis bentuk kekerasan 
seksual dari Komnas Perempuan (Komnas 
Perempuan, 2017). 



Terkait pelecehan seksual yang merupakan 1 dari 
15 jenis bentuk, Tim Penyusun kemudian 
melakukan penjabaran lebih lanjut dengan 
merujuk kepada International Labor Organization 
(ILO) yang membagi jenis pelecehan seksual di 
dunia kerja ke dalam 5 jenis, yakni fisik, verbal, 
tertulis, visual, dan isyarat (ILO & Kementerian 
Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, 2011) . 



Melihat kembali hasil survey Never Okay Project 
di awal tahun 2020 berjudul "Pelecehan Seksual 
pada Pekerja saat Work From Home (WFH)" yang 
membuktikan bahwa pelecehan seksual di dunia 
kerja juga dapat terjadi dalam bentuk online, tim 
penyusun menambahkan 1 bentuk pelecehan 
seksual ini ke dalam klasifikasi.
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Metodologi

Limitasi

Tim Penyusun menemukan beberapa limitasi dari tahapan-

tahapan penulisan laporan ini. Dalam proses pengumpulan 

data dari pemberitaan di media, Tim Penyusun berupaya 

merancang kata kunci pencarian berdasarkan jenis kekerasan 

seksual dan industri pekerjaan di Indonesia dan kemudian 

melakukan penelusuran lebih lanjut dari setiap kasusnya. 

Tetapi karena dilakukan secara manual, masih ada 

kemungkinan dimana ada pemberitaan yang terlewat. 



Terakhir, dalam pelaporan dan pemberitaan, tidak jarang ada 

aspek kasus yang luput dimuat atau tidak dapat diidentifikasi. 

Karena itulah, Tim Penyusun berupaya mengganti kekosongan 

yang ada dengan beberapa kata kunci seperti "tidak diketahui" 

atau "lainnya" untuk menghilangkan asumsi dan kesalahan lain 

dalam proses analisis. 
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Pemetaan Kasus 
Kekerasan Seksual 

di Dunia Kerja 
Tahun 2021
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Jumlah Kasus berdasarkan Provinsi Kejadian

Sulawesi Utara

10 kasus

1,54%
DKI Jakarta

17 kasus

26,15%

Sumatera Utara

6 kasus

9,23%

Aceh

2 kasus

3,08%

Lampung

5 kasus

7,69%
Sumatera Barat

1 kasus

1,54%

Kep. Riau

2 kasus

3,08%

Riau

1 kasus

1,54%

Kep. Bangka Belitung

2 kasus

3,08%

Banten

3 kasus

4,62%
Jawa Barat

9 kasus

13,85%

Jawa Tengah

2 kasus

3,08%

Nusa Tenggara Timur

1 kasus

1,54%

Sulawesi Selatan

3 kasus

4.62%

Tidak diketahui

1 kasus

1,54%
Jawa Timur

9 kasus

13,85%

 *yang dimaksud dengan "tidak diketahui" adalah kasus pelecehan seksual yang tidak teridentifikasi lebih jauh terkait provinsi wilayah terjadinya kasus

65 kasus kekerasan 
seksual di dunia 
kerja di Indonesia

Total

09



Jumlah Kasus berdasarkan Sektor Kerja

*yang dimaksud dengan "lainnya" adalah kasus pelecehan seksual yang tidak teridentifikasi lebih jauh dalam terkait sektor kerja

Prostitusi 21,54%
14 Kasus

UMKM 9,23%
6 Kasus

Pendidikan 
& Penelitian

4,62%
3 Kasus

12,31%
8 Kasus

Pemerintah

6,15%
4 Kasus

Transportasi 3,08%
2 Kasus

PRT

12,31%
8 Kasus

Lainnya

6,15%
4 Kasus

Militer & 
Kepolisian

3,08%
2 Kasus

Perbankan 
& Keuangan

12,31%
8 Kasus

Kesehatan 6,15%
4 Kasus

Media & 
Kreatif

3,08%
2 Kasus

Institusi 
Keagamaan
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Temuan Penting pada Kasus-Kasus 
Kekerasan Seksual di Dunia Kerja 
Berdasarkan Pemberitaan Media 
Sepanjang Tahun 2021

5 
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Waspada Klien dan Pemberi Jasa: Kerentanan Hubungan Kerja dengan Pihak Ketiga

Klien/pemberi jasa menempati posisi pertama dari 
pelaku kekerasan seksual di dunia kerja 
berdasarkan data yang dikumpulkan, yakni 
sebanyak 44,62%. Hal ini menyoroti kerentanan 
pada hubungan kerja dengan pihak ketiga. Meski 
begitu, peraturan dan mekanisme pelaporan di 
perusahaan seringkali tidak dirancang untuk kasus 
seperti ini.



Selain itu, relasi kerja dengan pihak ketiga juga 
menunjukkan ketimpangan relasi kuasa yang sering 
kali dipegang oleh pihak ketiga, menempatkan 
pekerja pada posisi yang rentan. Sama halnya pada 
kasus dimana pelaku adalah atasan/rekan kerja 
senior (32,31%), dan perekrut (9,23%).

Klien/
pemberi jasa

44,62%
29 Kasus

Atasan/
Rekan kerja 

senior

32,31%
21 Kasus

3,08%
2 Kasus

Lainnya9,23%
6 Kasus

Perekrut

6,15%
4 Kasus

Rekan kerja 
sebaya/
setara

1,54%
1 Kasus

Tidak 
teridentifikasi

Keterangan tambahan´
£ yang dimaksud dengan "Rekan kerja lainnya di perusahaan" adalah 

rekan kerja satu perusahaan/organisasi yang tidak teridentifikasi lebih 
lanjut hubungan kerjanya (apakah atasan, bawahan, atau sebaya¢

£ yang dimaksud dengan "Tidak teridentifikasi" adalah pelaku yang 
tidak dicantumkan lebih detail posisinya pada pemberitaan ataupun 
pelaporan meski ada relasi kerja
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1,15%
1 Kasus

Rekan kerja 
lainnya di 

perusahaan

Mantan 
rekan kerja

1,15%
1 Kasus



Berdasarkan data yang terkumpul, kekerasan dan 
pelecehan seksual di dunia kerja kerap terjadi 
secara berulang sehingga 1 kasus bisa mencakup 
beberapa jenis bentuk kekerasan seksual. 
Pelecehan seksual berbentuk fisik masih 
mendominasi.



Pada kasus eksploitasi seksual 8 dari 9 kasus 
melibatkan lebih dari 1 korban, sementara pada 
kasus prostitusi paksa, 5 dari 6 kasus melibatkan 
lebih dari 1 korban. Setelah penelusuran lebih 
lanjut, seluruh kasus dengan bentuk ini mempunyai 
indikasi Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) 
berdasarkan 3 unsur (cara, tujuan, proses). Meski 
awalnya adalah tindak kriminal lintas negara, kini 
TPPO juga ditemui lintas provinsi, dan lintas kota. 
Penggunaan media sosial mengambil peran krusial 
yang menguntungkan pelaku.

Terdapat Indikasi Tindak Pidana Perdagangan Orang: Bentuk Kekerasan dan Pelecehan Seksual

Keterangan tambahan�
t 1 kasus bisa memiliki lebih dari 1 bentuk kekerasan seksuan
t yang dimaksud dengan "Lainnya" adalah kasus pelecehan seksual yang tidak 

teridentifikasi lebih jauh bentuk pelecehannya dalam pemberitaan dan catatan 
pelaporan melainkan hanya dituliskan sebagai "pelecehan seksual"

Jumlah Kasus berdasarkan 
Jenis Kekerasan
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Perbudakan 
Seksual

1 kasus

Fisik33kasus

Perkosaan14kasus
Lainnya10kasus

Eksploitasi 
Seksual

kasus

Prostitusi 
Paksa

kasus

Visual
kasus

Online
kasus

Tertulis
kasus

Intimidasi 
Seksual

kasus



Ketika Media Sosial menjadi Harapan Terakhir: Melawan Kekerasan dan Pelecehan Seksual di Dunia Kerja

Untuk mendapatkan keadilan, upaya tidak 
hanya ditempuh melalui jalur-jalur formal. 
Pada urutan ke-dua (17,14%) penyintas 
menceritakan kisahnya ke media sosial. 
Meski merupakan upaya yang 
membutuhkan keberanian, banyak risiko 
negatif yang menghantui penyintas ketika 
memilih opsi ini. Termasuk diantara 
ancaman penyebarluasan identitas dan 
informasi pribadi penyintas (doxxing), 
penyintas disalahkan kembali oleh 
masyarakat luas (victim blaming), serta 
ancaman dari pelaku termasuk kriminalisasi 
penyintas menggunakan pasal-pasal 
defamasi.

Keterangan tambahany
k 1 kasus bisa memiliki lebih dari 1 upaya penanganan kasus

Lapor ke Polisi

Share ke media sosial

Lapor ke HR/Manajemen perusahaan

Lapor ke layanan pengaduan lainnya

Penggrebekan polisi

Lapor ke atasan

Lapor ke Komnas Perempuan

60,00%

17,14%

10,00%

7,14%

2,86%

1,43%

1,43%

Jumlah Kasus berdasarkan 
Bentuk Pelaporan
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Pentingnya Peran Media dan Publik dalam Mengawal Kasus: Hasil Penanganan Kasus 

29,47%5,26% Pelaku ditetapkan sebagai tersangka

Pelaku mendapatkan sanksi dari perusahaan

Pemecatan pelaku 

Pelaku meminta maaf

Pelaku ditetapkan sebagai terdakwa 

Pendampingan psikologi 

Pelaku divonis hukuman penjara

Mutasi pelaku 

Pelaku mengundurkan diri  

Laporan tidak ditanggapi Kepolisian

Korban menerima ancaman dari pelaku

Korban mengundurkan diri 

Laporan tidak ditanggapi HR  

Penyelidikan diberhentikan karena kurang bukti 

Korban dikriminalisasi  

3,16%

 2,11%

 2,11%

 2,11%

 1,05%

6,32%

4,21%

3,16%

3,16%

3,16%

2,11%

2,11%

2,11%

Jumlah Kasus berdasarkan 
Bentuk Penyelesaian Kasus

Kelanjutan kasus 
belum diberitakan

Diselesaikan secara 
musyarawah/
Kekeluargaan

Pelaku divonis 
hukuman mati21,05% 3,16% 1,05%
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Total hasil negatif 

15,8%

Total hasil positif 

55,81%



Dari 65 kasus yang dilaporkan ke kepolisian, hanya 
ada 2 (2,11%) kasus ketika pelaku akhirnya divonis 
penjara, sementara ada 1 (1,05%) kasus lain ketika 
korban dikriminalisasi.



Terdapat juga 20 kasus yang tidak teridentifikasi 
kelanjutannya. Berdasarkan pengamatan kami, 
terkadang media hanya tanggap memberitakan 
kasus yang sedang hangat diperbincangkan. Tetapi, 
baik publik maupun media kurang mengawal 
kelanjutan proses hukum yang berjalan.



Terkait pemulihan korban, hanya ada 3 (3,16%) 
kasus ketika korban mendapatkan pendampingan 
psikologis. Dari sisi pemberitaan, hal ini juga 
menjadi sorotan karena seringkali peliputan media 
hanya fokus terhadap kronologi kasus, tetapi tidak 
terlalu memperhatikan kondisi psikologis dan 
bagaimana korban mendapatkan haknya.


Pentingnya Peran Media dan Publik dalam Mengawal Kasus: Hasil Penanganan Kasus 
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Hanya Viral Sesaat: Hasil Penanganan Kasus yang dibagikan ke Media Sosial

Perihal kasus yang dibagikan di media sosial, 
hasil dari upaya ini terlihat tidak sepadan dengan 
risikonya, hasil negatif (68,42%) lebih sering 
dijumpai dibandingkan hasil positif (26,32%).

Diselesaikan secara 
musyawarah/kekeluargaan

Total hasil negatif 

68,42%

Total hasil positif 

26,32%

5,26%
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5,26% Pelaku mendapat sanksi dari perusahaan

Pemecatan pelaku

Pelaku meminta maaf

Pelaku ditetapkan sebagai terdakwa

Pendampingan psikologi 

5,26%

5,26%

5,26%

5,26%

42,11%Kelanjutan kasus belum diberitakan

Laporan tidak ditanggapi Kepolisian 

Korban disalahkan

Korban menerima ancaman dari pelaku

Laporan tidak ditanggapi HR   

10,53%

5,26%

5,26%

5,26%



Rekomendasi dari 

Never Okay Project
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Rekomendasi untuk Pemerintah

Segera berkomitmen meratifikasi Konvensi ILO No. 190 Tahun 2019 
dan Rekomendasi No. 206 tentang Kekerasan dan Pelecehan di Dunia 
Kerja, supaya pekerja mendapatkan jaminan perlindungan dari praktik 
pelecehan seksual, terutama bagi pekerja-pekerja perempuan. 
Ratifikasi ini semakin mendesak karena hingga saat ini UU 13/2003 
tentang Ketenagakerjaan tidak mengatur kekerasan dan pelecehan 
seksual di dunia kerja.

Segera sahkan Rancangan Undang Undang Tindak 
Pidana Kekerasan Seksual (TPKS)

Catatan untuk DPR
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Rekomendasi untuk Perusahaan

Segera merancang berbagai inisiatif strategi pencegahan 
kekerasan seksual. Strategi pencegahan tersebut dapat dimulai 
dengan melakukan 

Secara khusus, menaruh perhatian besar terhadap kelanjutan 
setiap proses pada kasus yang dilaporkan, termasuk dengan 
membantu kebutuhan pemulihan psikologis korban.

Catatan Khusus

Edukasi risiko kekerasan seksual, 

Membangun instrumen kebijakan yang berperspektif korban, 

Memperkuat mekanisme pengawasan kerja berbasis sanksi, 

Merancang sistem dan mekanisme pengaduan kasus yang 
imparsial. 
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Rekomendasi untuk Aliansi/Serikat Pekerja

Segera mendorong terselenggaranya 
mekanisme tripartit untuk memastikan 
keselamatan dan keamanan pekerja 
selama masa bekerja dari rumah, 
khususnya dari risiko praktik kekerasan 
dan pelecehan seksual.

Aliansi/Serikat Pekerja juga perlu menjadi 
inisiator wadah pelaporan kasus kekerasan 
seksual yang memihak pada korban.

Catatan Khusus
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Rekomendasi untuk Pekerja

Mendesak perusahaan agar segera 
membangun inisiatif anti kekerasan 
seksual 

Membentuk koalisi sekutu korban 
dan saksi aktif dengan 
mengidentifikasi risiko-risiko 
kekerasan seksual  di dunia kerja

Melakukan pemetaan risiko dan 
berhati-hati jika ingin membagikan 
kisah di media sosial

Membangun solidaritas dengan 
menolak budaya normalisasi 
kekerasan seksual 
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Rekomendasi untuk Media

Memberitakan kasus kekerasan 
dan pelecehan seksual dengan 
berperspektif korban 

Mengawal dan memberitakan 
kelanjutan proses hukum hingga 
kasus selesai
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Never Okay Project adalah 
inisiatif berbasis misi pertama 
di indonesia yang mendukung 
komunitas dan institusi dalam 
menciptakan dunia kerja yang 
bebas dari pelecehan seksual


Tentang Kami

contact@neverokayproject.org 


https://neverokayproject.org/


Never Okay Project


@neverokayproject


@neverokayprjct


Never Okay Project


@NeverOkayProject
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