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Problem Kekerasan dan Pelecehan di 
di dunia kerja

Data kekerasan
dan pelecehan
yang tersebar
dan belum
terdokumentasi

hukum dan
kebijakan memiliki
keterbatasan
dalam mengatur
kekerasan dan
pelecehan dalam
dunia kerja

Isu Kekerasan dan
Pelecehan belum
dianggap isu
penting untuk
diangkat di tingkat
pemerintah, 
serikat pekera dan
pemberi kejra

Penyelesaian
kekerasan dan
pelecehan yang 
dianggap belum
jelas



Inisiatif merespon Kekerasan dan
Pelecehan di dunia kerja

Serikat pekerja ; pendataan, 
penanganan kasus, penguatan

kapasitas

Pemberi Kerja/perusahaan/Asosiasi 
Pekerja (Mekanisme Penanganan 

Kasus Pelecehan Seksual (panduan  
APiNDO 2011)

Pemerintah :

(Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja
dan Transmigrasi No. 

SE.03/MEN/IV/2011; Peraturan
Menteri Pemberdayaan Perempuan

dan perlindungan Anak RI No. 
1/2020 tentang Penyediaan Rumah
Perlindungan Pekerja Perempuan di 

tempat Kerja

Organisasi masyarakat sipil :

• Penelitian

• Penanganan kasus



Pentingnya ILO Convention 190 dan Rekomendasi 206 ; 
Kekerasan dan Pelecehan di Dunia Kerja

Penekanan Kekerasan dan
Pelecehan berbasis
gender –termasuk

dampak KDRT terhadap
pekerja

Defenisi Dunia Kerja

Kerangka Due Deligence
(kesesuaian hukum, 

kebijakan, dan
mekanisme) dan tanggung

jawab berbagai pihak

Berhubungan dengan
berbagai kerangka

internasional



: 

Kekerasan dan Pelecehan di Dunia Kerja

Defenisi …“violence and harassment” in the world of work refers 
to a range of unacceptable behaviours and practices, or threats 
thereof, whether a single occurrence or repeated, that aim at, 
result in, or are likely to result in physical, psychological, sexual 
or economic harm, and includes gender-based violence and 
harassment;

Kekerasan di dunia kerja merujuk pada: serangkaian praktek
dan perilaku yang tidak diterima, atau ancaman terhadap hal
tersebut, apakah peristiwa tunggal atau berulang, yang 
bertujuan, menyebabkan atau mungkin berakibat pada fisik, 
psikologis, seksual atau kerugian ekonomi, dan termasuk 
kekerasan dan pelecehan berbasis gender.

“



Kekerasan dan Pelecehan di Dunia 
Kerja

Kekerasan
Fisik

Kekerasan
Psikis

Dampak
Ekonomi

Kekerasan
Seksual

Kekerasan dan
pelecehan
berbasis gender

Kekerasan di 
dunia kerja
secara umum



: 
Kekerasan dan Pelecehan berbasis Gender  di Dunia 

Kerja

Defenisi
gender-based violence and harassment” means violence and 
harassment directed at persons because of their sex or gender, 
or affecting persons of a particular sex or gender 
disproportionately, and includes sexual harassment.

Kekerasan dan pelecehan berbasis gender berarti kekerasan 
dan pelecehan yang ditujukan kepada orang-orang karena 
jenis kelamin atau gender mereka, atau mempengaruhi orang-
orang dari jenis kelamin atau gender tertentu secara tidak 
berimbang, dan termasuk pelecehan seksual



Matriks Due Diligence
PERLINDUNGAN Peraturan perundangan dan kebijakan:  LARANGAN & SANKSI

Kemudahan akses untuk perlindungan yang efektif, aman dan adil
Prosedur pengaduan dan investigasi
Perlindungan hak pribadi dan kerahasiaan
Jaminan hak untuk berpindah dari kondisi kerja yang tidak nyaman dan aman

AKSES EFEKTIF 
TERKAIT 
RESPONSIF 
GENDER 

Mekanisme pengaduan yang aman dan efektif dan Mekanisme alternative, dukungan, 
layanan, dan perlindungan

Pengakuan dampak KDRT terhadap kondisi kerja/dunia kerja

PEMANTAUAN 
DAN 
PENGUATAN 
KAPASITAS

Pelaporan yang efektif terkait mekanisme dan prosedur

Inspektorat tenaga kerja dan otoritas lain memiliki kemampuan dan berdaya dalam
mereskpon kasus
Pemantauan terhadap pelaksanaan hukum

PENCEGAHAN Indikator/ukuran untuk mencegah kekerasan dan pelecehan termasuk pekerja
ekonomi informa

TANGGUNG 
JAWAB:

Pemerintah

Pemberi Kerja

Serikat Pekerja



Konteks Dunia Kerja Indonesia (1)

Pekerja
(formal)

Perempuan
Pekerja

Pekerja dengan
disabilitas

Pekerja dari
suku dan ras

minoritas
Pekerja anak

Pekerja
magang

Pekerja
percobaan dan

paruh waktu



Konteks Dunia Kerja in Indonesia (2)

Kategori lainnya

Pekerja rentan

Pekerja
migran

Pekerja
rumah
tangga

Pekerja
perkebunan

Pekerja di 
dindustri
perikanan

Gojek/grab

Pekerja di 
pemerintaha

n

PNS

(ASN)

Pekerja
BUMN

Pekerja
pemerintah

dengan
berbagai

posisi
lainnya

pekerja 
informal 
lainnya 

Buruh
gendong

Buruh
pelabuhan

Pekerja
pariwisata



Keterhubungan dengan CEDAW

• General Recommendation CEDAW No. 
35/2017 (KBG terhadap perempuan) 

• General Recommendation CEDAW
33/2015 (Akses Perempuan terhadap
Keadilan)



Konteks Peraturan perundang-
undangan di Indonesia

Berbagai
hukum
dan
kebijakan
terkait
Kekerasan
dan
Pelecahan
di dunia 
kerja

Hukum HAM
prinsip dasar jaminan perlindungan setiap
orang dan pekerja dari kekerasan dan
pelecehan

Hukum Pidana
Sistem peradilan pidana

Hukum
Ketenagakerjaan

Mekanisme penyelesaian kasus

Hukum lainnya:
UU No 40/2008  Tentang Penghapusan
Diskriminasi tengan Ras dan Etnis

UU No 21 /2007 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Perdagangan Orang



HUKUM HAM

• UUD 1945 jaminan atas HAM

• Ratifikasi Konvensi HAM (8 instrument 
penting)

• Ratifikasi Konvensi ILO (8 KILO yang relevan)

Prinsip perlindungan dari kekerasan dan
pelecehan secara umum dan khusus (dalam
konteks khusus); perempuan, disabilitas, pekerja
migran, dan anak.



HUKUM PIDANA dan SISTEM PERADILAN PIDANA (1)
Perlindungan:  Larangan dan Sanksi

• Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

• Hukum Pidana Khusus

Larangan dan Sanksi
yang berlaku umum

• UU No 12/2003  Tentang Ketenagakerjaan

• UU No 40/2008  Tentang Penghapusan Diskriminasi
tengan Ras dan Etnis

• UU No 21 /2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Perdagangan Orang

Larangan dan Sanksi
yang berlaku khusus

dalam dunia kerja

• Yang berlaku Umum: Kekerasan Seksual
dalam KUHP

• Khusus dalam dunia kerja

Larangan dan Sanksi
dalam konteks

kekerasan berbasis
gender 



Kekerasan dan Pelecehan dalam KUHP

Kejahatan terkait
penyampaian
kebencian

156; setiap orang menyampaikan perasaan di depan publik

Maximum 4 tahun

Menggunakan
kekerasan kepada
seseorang atau
benda

Pasal 170: secara terbuka menggunakan kekerasan kepada seseorang atau
benda
Dengan sengaja merusak atau menyebabkan luka, : max 7 yeasr

Menyebabkan luka parah (9 Th) dan kematian (13 th)

Perampasan
kemerdekaan

Pasal 333 : peremapasan kemerdekaan seseorang termasuk menyediakan tempat
bagi mereka yang melakukan kejahatan (8 thn)

cause injury,9 Years; cause death 13 Y

Tidak mengatur secara spesifik tentang kekerasan yang terjadi di wilayah mana, sepanjang
itu terjadi di Indonesia (asas territorial) –locus delicti

KUHP mengatur beberapa jenis pengaturan kekerasan seksual; namun dengan cakupan
yang sangat terbatas –termasuk terjadi dalam lingkup kerja



Kekerasan dan Pelecehan dalam dalam dunia kerja
hukum pidana khusus (di luar KUHP)  (1)

UU No 
40/2008  
Tentang 
Penghapusan 
Diskriminasi 
tengan Ras 
dan Etnis

Kejahatan (Pasal 
18) yang meliputi  
dibawah ini 
dihukum dengan 
perberatan 1/3 
jika dilakukan 
dalam relasi 
kerja: 

Pembedaan, pengecualian, 
pembatasan, pemilihan di dasarkan 
pada ras dan etis yang berdampak 
pada peniadaan atau pengurangan 
(Pasal 15 jo 4 a): Max 1 thn dan /atau 
denda max 100M

Menunjukkan kebencian dalam 
berbagai bentuk berdasarkan 
disriminasi ras dan etnik (Pasal 16 jo 4 
b (1,2,3): Max 5 Thn dan/atau denda  
max 500M

Pembunuhan, perseksui, perkosaan, 
percabutlan, pencurian dengan 
kekerasan, perampasan kemerdekaan 
berbasis pada diskriminasi ras dan 
etnik (Pasal 17 jo 4)



Kekerasan dan Pelecehan dalam dalam dunia kerja

hukum pidana khusus (di luar KUHP)  (1)
UU No 21 /2007 
tentang
Pemberantasan
Tindak Pidana
Perdagangan
Orang

Larangan dan
sanksi pidana
terhadap korporasi
jika seseorang
atas nama
korporasi atau
yang memiliki
hubungan kerja
dengan korporasi

melakukan ekploitasi
dalam konteks
perdagangan orang 
termasuk; ekploitasi
tenaga kerja, kerja paksa
dengan menggunakan
kekerasan, ancaman
kekerasan atau cara lain 
dengan tujuan
mendapatkan kekerasan. 



UU No.13 /2003 tentang
Ketenagakerjaan

Tindak pidana
ketenagakerjaan: 

Kejahatan: 
183-185

Pelanggaran: 
186-188



Kejahatan terkait kekerasan dan pelecehan
UU No.13 /2003 tentang Ketenagakerjaan

• Pasal 184 jo 167 (5) larangan tidak mengikutkan
program dana pension (1-5 tahun penjara dan/atau
denda 100-500 juta)

• Pasal 185 jo 90; membayar upah di bawah upah
minimum

• Pasal 185 jo 160 (4) tidak mempekerjakan buruh
yang tidak bersalah

• Pasal 185 jo 160 (7) tidak membayar uang PHK

Kerugian ekonomi

• Pasal 185 jo 80 ; larangan beribadah
Psikis

•Pasal 183 jo 74 (pekerjaan yang terburuk bagi anak; pelacuran, 
pornografi, pelacuran)

• Lainnya: jaminan berekpresi: 

•Pasal 185 jo 143: larangan untuk hak mogok dan melakukan
penahanan, penangkapan terhadap buruh yang mogok

Gabungan:



Pelanggaran terkait kekerasan dan pelecehan
UU No.13 /2003 tentang Ketenagakerjaan

•Pasal 186 dan 187 jo 78 (2) : mempekerjakan tanpa
membayar lembur

•Pasal 186 dan Pasal 187 jo 85 (3): tidak memberikan
upah lembur pada libur resmi

•Pasal 187 jo pasal 67 (1) Larangan mempekerjakan
tenaga kerja penyandang cacat tanpa perlindungan
sesuai dengan jenis dan derajat kecacatannya
(Kurungan 1-12 bulan dan/atau 1—100 juta)

Kerugian
Ekonomi

•Pasal 186 dan Pasal 187  jo 79 (1) dan (2); tidak 
memberikan waktu  istirahat dan cuti (harian, mingguan, 
tahunan, panjang) 

•Pasal 187 jo 78 (1): melebihi waktu maksimal lembur

Kekerasan Fisik

•Pasal 186 dan Pasal 187 jo 144: menggantikan buruh 
mogok dengan buruh lain dan memberikan sanksi kepada 
buruh mogokGabungan: 



Kekerasan berbasis gender dalam
KUHP

Pasal 281 melakukan perbuatan asusila terhadap orang lain 
yang tidak dikehendaki di depan publik

Pasal 282 Penyebaran konten secara tertulis, atau foto atau
ojek lain yang melanggar asusila:

Pasal 285 Perkosaan

Pasal 289 Percabulan

Pasal 55 Percobaan melakukan perbuatan-perbuatan di atas



Kekerasan berbasis gender dalam
UU Ketenagakerjaan

Pasal 185 jo 82 tidak memberikan cuti melahirkan dan cuti keguguran
kandungan: Sanksi Pidana; 1-4 tahun dan /atau denda 100-400 juta
(kejahatan)

Pasal 186 jo Pasal 76: (1-4 tahun penjara dan/atau denda 100-400 juta
(pelanggaran); Pasal 187 jo pasal 76 (1-12 bulan kurangan penjara dan/atau
10-100 juta)

• mempekerjakan pekerja/buruh perempuan hamil yang menurut keterangan dokter 
berbahaya bagi kesehatan dan keselamatan kandungannya maupun dirinya apabila bekerja 
antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 07.00. 

• mempekerjakan pekerja/buruh perempuan antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 07.00 
wajib  tanpa 
a. memberikan makanan dan minuman bergizi; dan
b. menjaga kesusilaan dan keamanan selama di tempat kerja. 

• Tidak menyediakan angkutan antar jemput bagi pekerja/buruh perempuan yang berangkat 
dan pulang bekerja antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 05.00. 



AKSES EFEKTIF TERKAIT RESPONSIF GENDER 
pelayanan, penanganan dan dukungan

Mekanisme penangan khusus kekerasan berbasis gender

• Pusat Layanan Terpadu di tingkat daerah (UPTD/P2TP2A)

• Unit Perlindungan Perempuan dan Anak di Kepolisian

• Pemeriksaan persidangan untuk perempuan yang berhadapan dengan hukum (termasuk
korban)-PERMA No. 3/2017

• Bantuan hukum oleh Organisasi Bantuan Hukum khusus perempuan (masyarakat)

• Women Crisis Centre (masyarakat dan pemerintah)

Mekanisme penangan khusus kekerasan berbasis gender di tempat kerja: 

• Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak RI No. 1/2020 
tentang Penyediaan Rumah Perlindungan Pekerja Perempuan di tempat Kerja

• Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. SE.03/MEN/IV/2011 tentang
Pedoman Pencegahan Pelecehan Seksual di Tempat Kerja

• DUKUNGAN dan SOKONGAN terhadap KORBAN jika hendak melanjutkan kasus ke pihak
berwenang (Panduan APINDO 2011)



Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. SE.03/MEN/IV/2011 tentang Pedoman
Pencegahan Pelecehan Seksual di Tempat Kerja

• Acuan bagi pengusaha, pekerja maupun instansi yang bertanggungjawab di 
bidang ketenagakerjaan untuk mencegah dan menangani secara efektif
pelecehan seksual.

• Dipergunakan sebagai instrumen untuk meningkatkan kepedulian kita semua
dan sarana edukasi (raising awareness and education) dalam pencegahan
pelecehan seksual di tempat kerja.

• Namun karena sifat surat edaran ini adalah pedoman, maka dia tidak bersifat
mengikat. 

• Pelecehan di tempat kerja adalah segala jenis tindakan yang tidak diinginkan, 
berulang-ulang, dan tidak masuk akal, yang ditujukan pada seorang
pekerja/buruh atau sebuah kelompok pekerja yang mengakibatkan kesulitan
dalam pelaksanaan tugas yang diberikan atau menyebabkan pekerja merasa
dirinya bekerja dalam iklim perusahaan yang tidak harmonis, yang juga dapat
menyebabkan risiko terhadap kesehatan dan keselamatan.

Kebijakan turunan



Lima  bentuk pelecehan seksual

• 1. Pelecehan fisik.

• 2. Pelecehan lisan

• 3. Pelecehan isyarat

• 4. Pelecehan tertulis

• 5. Pelecehan psikologis/emosional

Kebijakan Turunan

Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 
SE.03/MEN/IV/2011 tentang Pedoman Pencegahan Pelecehan Seksual di 
Tempat Kerja



Beberapa Catatan ke Depan
1. Pengaturan larangan dan sanksi Kekerasan dan Pelecehan

dalam hukum pidana baik hukum pidana umum dan khusus
(termasuk pengaturan pidana dalam UU ketenagakerjaan) 
telah ada namun terbatas jenisnya dan cakupannya

2. Kemudahan akses untuk perlindungan yang efektif, aman dan
adil; diatur termasuk proses investigasi diatur secara umum
di dalam KUHAP untuk kasus kejahatan umum diatur di 
dalam KUHP dan UU Ketenagakerjaan.

3. Terhadap kasus-kasus khusus dengan perlindungan yang 
lebih komperhensif– tapi sangat terbatas. Perlindungan hak
pribadi dan kerahasiaan secara umum di atur di dalam
KUHAP tidak memadai.  

APAKAH MEKANISME INI BERJALAN?
DAN MENGAPA MEKANISME INI TIDAK BERJALAN?



4. Terkait dengan AKSES EFEKTIF TERKAIT RESPONSIF GENDER; untuk
penangan kasus berbasis gender secara umum telah ada
mekanisme khusus dan termasuk pelayanan rumah aman khusus
untuk pekerja perempuan

5. Secara implisit, beberapa ketentuan yang ada dalam hukum
ketenagakerjaan sudah menyiratkan pentingnya pencegahan dan 
penanganan kekerasan dan/atau pelecehan seksual di tempat
kerja. 

6. Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 
SE.03/MEN/IV/2011 tentang Pedoman Pencegahan Pelecehan
Seksual di Tempat Kerja cukup in line dengan semangat Konvensi
ILO 190 tentang Penghapusan Kekerasan dan Pelecehan Seksual di 
tempat kerja, namun permasalahannya adalah SE ini tidak legally 
binding dan hanya bersifat sebagai panduan. 



CATATAN AKHIR

• Kerangka Konvensi ILO 190 dalam mendefinisikan pekerja
dan tempat kerja secara luas, perlu menjadi pegangan
untuk penyesuaian: al  definisi yang dianut oleh hukum
ketenagakerjaan

• Ratifikasi Konvensi ILO 190 
– dapat menunjukkan komitmen negara untuk menyelesaikan

permasalahan kekerasan dan pelecehan seksual di tempat kerja
– dapat mendorong perubahan peraturan-peraturan

ketenagakerjaan agar lebih jelas mengenai larangan dan
pencegahan kekerasan dan/atau pelecehan seksual di tempat
kerja. 

• Ratifikasi ini dapat berselaras dengan Pengesahan RUU 
Penghapusan Kekerasan Seksual yang cakupannya juga 
untuk perlindungan pekerja dalam dunia kerja


