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Mengenal ALIANSI

 Aktif sejak pembahasan brown report Agustus 2018, proses blue report dimulai Maret 2019 

sampai ratifikasi pada 21 Juni 2019 di Geneve

 Awalnya 13 organisasi, terus berkembang saat ini 59 : 11 konfederasi, 29 federasi dan 19 LSM 

pemerhati issu gender dan issu sektoral terkait, seperti PRT dan dissabilitas.

 Konsen utama: C.190 dan GBV; tapi bersinggungan dengan RUU PKS dan RUU PRT

« GBV adalah pelanggaran hak azasi buruh yang paling banyak ditoleransi: dialami
35% perempuan = 918 juta perempuan di seluruh dunia. Rata2 perempuan yang sdh

menjelang dewasa/di atas 15 tahun mengalami kekerasan phisik dan sexual di rumah, 
di komunitasnya dan di tempat kerja. »



PROGRES KONVENSI 190: 
dimana posisi Indonesia ???

Konvensi 190  berproses selama 5 tahun, diawali tahun
2015 pada sessi ke-325 ILO GB mengangkat issu 
kekerasan terhadap perempuan dan laki-laki
Diagendakan standard setting pada ILC.107 tahun 2018, 

mengubah topik issu « kekerasan » menjadi « kekerasan
dan pelecehan »
Ditetapkan menjadi konvensi sah pada ILC 108 pada 21 

Juni 2019
Indonesia 1 dari 387 negara yang mendukung C.190



NAFAS KONVENSI 190 dan 
REKOMENDASI 206
Selaras dengan Deklarasi Philadelphia: semua manusia terlepas dari ras, 

keyakinan, jenis kelamin, keberadaan, ranah dan jenis pekerjaan memiliki
hak untuk mengejar kesejahteraan dan perkembangan spritual mereka
dalam kondisi yang bermartabat, terjamin secara ekonomi dan kesempatan
yang setara

Merupakan perwujudan DUHAM, Koovenan internasional tentang hak sipil
dan politik serta Koovenan internaisonal tentang Ekososbud

Sejalan dengan Konvensi internasional tentang Penghapusan segala bentuk
diskriminasi rasioal serta

Senada dengan Konvensi internasional tentang segala bentuk diskriminasi
terhadap perempuan, Konvensi tentang Perlindungan Hak-Hak Pekerja
Migran dan anggota keluarganya, serta Konvensi tentang Hak penyandang
Disabilitas



NAFAS KONVENSI 190 dan REKOMENDASI 206
Bagaimana di Indonesia

Selaras dengan UUD 1945 pasal 28D ayat 2 « pewkerjaan yang layak

untuk warga negara » dan 28 H « hak atas kesempatan yang sama untuk
mencapai persamaan »

Sejalan dengan ratifikasi Konvensi (80/1957, 21/1999, 7/1984, 
29/1999)
 Saling mendukung dengan UU no 13 tahun 2003 pasal 86:1 « hak

untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, 
moral dan kesusilaan, dan perlakuan yang sesuai dengan harkat dan

martabat manusia serta nilai-nilai agama”.

Permen PPA no 1/2020 « Rumah Perlindungan Pekerja Perempuan »



 Data ITUC 2018: 50% buruh perempuan mengalami pelecehan seksual
 Data aware.org Singapura: presentasi pelecehan seksual terhadap laki-laki terjadi

sejumlah 21%; laki-laki yang kurang/tidak menunjukan sisi maskulinnya lebih rentan
(Romeo Vitelly Ph.D-York univ)

 Riset SPN 2018 -90% dari 200 pekerja perempuan mengalami kekerasan berbasis
gender (mayoritas relasi kuasa)

 Audit gender dan survey K2N KSBSI 2018-2019: 300 kasus pelecehan seksual anggota di 
6 provinsi, 289 dialami perempuan, 11 dialami laki-laki; 76% dialami mereka yang 
berpendidikan rendah, perlakuan lebihy buruk terjadi di daerah pedalaman/pedesaan

 Survey NOVER OKAY Project 2018: dari 1.240 responden di 34 provinsi 94% mengalami
pelecehan seksual secara fisik yang 36% diantaranya dilakukan atasan/senior dan 34% 
dari rekan sekerja (plus 5% oleh bawahan dan 2% oleh security/parkir)

 Penelitian PM-2017: terhadap 773 buruh garmen Cakung; 473 orang pernah mengalami
pelecehan seksual tapi hanya 5,95% yang melaporkekerasan verbal 66%



 Penelitian Perempuan Mahardika-2017: terhadap 773 buruh garmen Cakung; 473 orang 
pernah mengalami pelecehan seksual tapi hanya 5,95% yang melapor.

 Survey Jaminan Sosial JALA PRT terhadap 4.296 PRT di 6 kota: 89% PRT tidak
mendapatkan jaminan kesehatan dan 99,9% tidak mendapat jaminan ketenagakerjaan. 
27 PRT meninggal karena masalah pembiayaan perobatan/perawatan (upah PRT hanya
20-30% upah minimum). Temuan lain di 2018; dari 427 kasus 42% adalah multi kasus
(psikis, fisik & ekonomi)

 Data TURC 2016 dan SCN 2018 tyerhadap pekerja rumahan: eksploitasi, seperti digaji
rendah, jam keja tinggi, tanpa jaminan dan perlindungan sosial.

 Solidaritas Perempuan 2015 mencatat mayoritas pekerja migran mengalami eksploitasi
jam kerja, pelecehan seksual, gaji tidak di bayar, di pindah2kan, eksploitasi jam kerja
dan trafficking



 Serikat Indikasi 2018; mayoritas pekerja media mengalami berbagai bentuk
diskriminasi: dipekerjakan sepihak, tanpa kontrak kerja, lembur tak berbayar dan PHK 
sewenang2. Juga smengalami resiko intimidasi, serangan di area konflik, kekerasan di 
area aksi, perampasan alat kerja bahkan penembakan. Bagi perempuan hak
mperlindungan reproduksi kerap jadi hambatan berkarir karena dianggap tidak
produktif.

 Serikat Indikasi 2018-2019; pekerja media dan freelancer meningkat seiring revolusi
industri 4.0 dengan sistem flexibilitas tanpa asuransi dan perlindungan sosial

 Komnas Perempuan 2018 mencatat kasus2 tajam; kekerasan seksual atlet di ruang
pelatihan, staf di BUMN oleh atasan, kasus Baiq Nuril di NTB, 

 Kasus extra: pelecehan seksual di area publik, alat transportasi, kekerasan di 
perjalanan seperti di copet, ditukar/tertukar barang termasuk alat kerja dan data, juga
kasus KDRT dll yang berimbas pada pekerjaan termasuk pemecatan, sama sekali
belum ada akses pemulihan



Naskah Akademik ALIANSI STOP KEKERASAN 
DAN PELECEHAN DI DUNIA KERJA

1. MENGIDENTIFIKASI MASALAH:
 Apa yang dihadapi masyarakat terkait issu ini dan bagaimana mengatasinya
 Mengapa perlu RUU untuk pengesahan K190
 Apa pertimbangan filosofis, sosiologis dan yuridis RUU pengesahan K190
 Apa sasaran yang dituju; ruang lingkup regulasi, jangkauan dan arah pengaturan yang akan diwujudkan
2. TUJUAN DAN KEGUNAAN:
 Merumuskan permasalahannya dan cara penyelesaiannya, termasuk rumusan permasalahan hukum, dasar hukum

dan merumuskan pertimbangan filosofis, sosiologis dan yuridis
3. METHODOLOGY:  
 penelitian hukum berupa penelitian yuridis melalui studi pustaka: perundanga2an, perjanjian internasional terkait, 

hasil kajian, dokumen dan referensi lainya
 FGD melibatkan pemangku kepentingan terkait dari unsur kementerian lembaga, CSO dan lembaga terkait lainnya



KONSEP JAMINAN NEGARA TERHADAP 
HAM: 3 aspek jaminan negara terhadap
HAM

1. Kewajiban untuk menghormati (obligation to respect)-negara tidak
ikut campur/tidak melakukan hal yang melanggar hak dan kebebasan
dasar individu

2. Kewajiban untuk lindungi (obligation to protect) - negara wajib
melindungi upaya pemenuhan HAM warga negara

3. Kewajiban untuk memenuhi (obligation to fulfill) – negara wajib
mengambil langkah-langkah judikatif, legislatif dan administratif 
untuk pemenuhan HAM, termasuk yang berkebutuhan khusus, 
kelompk rentan dan yang termarginalkan.



Aspek pertimbangan gender:
1. HAP- Deklarasi Beijing 1994: hak atas

kehidupan, hak atas persamaan/kesetaraan, 
kemerdekaan/keamanan pribadi, perlindungan
hukum yang sama di mata umum, bebas dari 
segala bentuk diskriminasi, hak aats pelayanan
kesehatan fisik khsuusnya reproduksi dan 
kesehatan mental, hak atas pekerjaan layak
SERTA hak untuk tidak mengalami
penganiayaan atau kekejaman lain termasuk
perlakuan/penyiksaan tidak manusiawi dan 
sewenang2

2. Kekerasan berbasis gender: fisik, 
seksual/reproduksi dan deprivasi
(penelantaran) terus meningkat dalam
berbagai bentuk dan belum memiliki skema
perlindunga yang maksimal



MATERI MUATAN DALAM K.190

1. NEGARA WAJIB MENGHORMATI, MEMPROMOSIKAN DAN MEWUJUDKAN HAK SETIAP ORANG ATAS DUNIA 
KERJA YANG BEBAS DARI EKKERASAN DAN PELECEHAN

2. NEGARA MENGADOPSI SESUAI HUKUM NASIONAL, DENGAN BERKONSULTASI PADA ORGANISASI 
PENGUSAHA DAN ORGANISASI PEJKERJA YANG REPRESENTATIF, DENGAN PENDEKATAN INKLUSIF, TERPADU 
DAN TANGGAP GENDER UNTUK PENCEGAHAN DI TEMPAT KERJA

3. KEWAJIBAN NEGARA MENGADOPSI UNDANG-UNDANG, PERATURAN DAN KEBIJAKAN YANG MENJAMIN HAK 
ATAS KESETARAAN, NON DISKRIMINASI TERMASUK PEKERJA PEREMPUAN SERTA TERMASUK KELOMPOK 
RENTAN YANG DIPENGARUHI KEKERASAN DAN PELECEHAN DI TEMPAT KERJA

4. KEWAJIBAN NEGARA MENGADOPSI PERATURAN PERUNDANG2AN UNTUK MENDEFINISAKN DAN MELARANG 
KEKERASAN DAN PELECEHAN DI DUNIA KERJA, TERMASUK KEKERASAN BERBASIS GENDER DAN MENGAMBIL 
LANGKAH-LANGKAH YANG SESUAI UNTUK PENCEGAHAN

5. NEGARA MEWAJIBKAN PEMBERI KERJA MENGAMBIL LANGKAH2 TEPAT DAN SESUAI MENCEGAH KEKERASAN 
DAN PELECEHAN DI TEMPAT KERJA TERMASUK YANG BERBASIS GENDER



MATERI MUATAN DALAM K.190

6. NEGARA WAJIB MEMBERI KEMUDAHAN AKSES KE SOLUSI YANG TEPAT EFEKTIF DAN MEKANISME PELAPORAN  
SERTA PENYELESAIAN SENGKETA YANG AMAN, ADIL, EFEKTIF, ANTARA LAIN PROSEDUR PENGADUAN, 
PENYELIDIKAN, SERTA PENYELESAIN SENGKETA DI TEMPAT KERJA DAN BILA PERLU DI LUAR TEMPAT KERJA TMSK 
PENGADILAN, PERLINDUNGAN TERHADAP KORBAN ATAU BALAS DENDAM TERHADAP PENGADU,KORBAN,SAKSIS 
PELAPOR SERTA LANGKAH2 HUKUM, SOSIAL, MEDIS DAN ADMINSITRATIF UNTUK PENGADUAN KORBAN.
7. SECARA KHUSUS, NEGARA MENGAKUI DAMPAK KDRT DAN MENGUPAYAKAN MENGURANGI DMAPAKNYA KE 
DUNIA KERJA
8. NEGARA BERKONSULTASI KEPADA ORGANISASI PENGUSAHA DAN ORGANISASI PEKERJA YANG REPRESENTATIF, 
HARUS BERUPAYA MENJAMIN KEKERASAN DAN PELECEHAN DI DUNIA KERJA DITANGANI DALAM KEBIJAKAN 
NAsiONAL YANG RELEVAN, MISS: MENYANGKUT K3, KESETARAAN, NON DISKRIMINASI DAN MIGRASI
9. NEGARA DENGAN BERKOSULTASI KPD PIHAK PENGUSAHA DAN PEKERJA HARUS BGERUPAYA MENJAMIN 
PENGUSAHA DAN PEKERJA DAN ORGANSIASI MEREKA DAN OTORITAS TERKAIT DIBERIKAN BIMBINGAN, SUMBER 
DAYA, PELATIHAN, DAN ALAT2 LAIN TENTANG KEKERASAN DAN PELECEHAN DI DUNIA KERJA TMSK BERBASIS 
GENDER TERMASUK DILAKUKANNYA KAMPANYE PENINGKATAN PENYADARAN . 



MATERI MUATAN DALAM R.206

1. PRINSIP INTI:
 Kewajiban negara membahas kekerasan dan pelecehan di dunia kerja dalam pekerjaan dan ketenagakerjaan, K3, hukum

kesetaraan dan non diskriminasi, serta hukum pidana bila perlu
 Negara memastikan semua pekerja dan pengusaha tmsk di sektor, jabatan dan pengaturan kerja yang rentan thdp

kekerasan dan pelecehan, sepenuhnya menikmati kebebasan berserikat , dan pengakuan efektif atas hak melakukan
perundingan bersama.

 Negara mengambil langkah tepat efektif mempromosikan perundungan bersamadi semua tingkatan untuk mencegah
kekerasan dan pelecehan, mengurangi dmapak KDRT di dunia kerja DAN mendukung perundingtan bersama tersebut
melalui penyebaran informasi tentang tren dan praktik baik terkait proses negosiasi dan isis PKB.

2. PERLINDUNGAN DAN PENCEGAHAN:
 Ketentuan K3 tentang kekerasan dan pelecehan dunia kerja dlm UU, peraturan dan kebijakan nasional dengan

mempertimbangkan instrumen ILO 155 dan 187 (pasal 4:2)
 Negara selayaknya menetapkan dalam UU dengan melibatkan pekerja (pasal 9 konvensi) yang harus memuat: 

kekerasan/pelecehan tidak akan ditolerir, membangun program pencegahan, menetapkan hak dan tanggungjawab
pekerja dna pengusaha, memuat prosedur pengaduan dan investigasi, menetapkan komunikasi internal dan eksternal
sepatutnya, menetapkan hak privasi individu dan kerahasiaan, memastikan langkah2 perlindungan pengadu, korban dan 
pembalasan



MATERI MUATAN DALAM R.206

 Penilaian resiko (pasal 9) harus mempertimbangkan kemungkinan peningkatan kekerasan dan pelecehan tmsk bahaya psikososial
 Negara harus mengadopsi langkah2 tepat pada peluang lebih rentan spt: kerja malam, bekerja dia rea terisolasi, sektor kesehatan, 

perhotelan, layanan sosial, layanan darurat, PRT transportasi, pendidikan dan hiburan
 Negara mengambil langkah2 legislatif untuk melindungi pekerja migran khususnya perempuan
 Negara memfasilitasi transisi informal ke formal, menyediakan sumber daya untuk pekerja dan pengusaha informal untuk pencegahan
 Rujukan kepada kelompok rentan (pasal 9) sesuai standar perburuhan internasional dan instrumen tentang HAM

3. PENEGAKAN, PEMULIHAN DAN BANTUAN
 Pemulihan (pasal 10b) mencakup hak mengundurkan diri dng kompensasi, pemulihan kembali, biaya dan ongkos legal sesuai praktik

naisonal.
 Akses korban terhadap pemulihan (psikosissial fisik, cedera atau hal lain yang menyebabkan tidak dapat bekerja)
 Mekanisme pengaduan dan penyelesaian sengketa (pasal 10 e): pengadilan dng keahlian kasus2 kekerasan dan pelecehan, proses, 

sarab/bantuan hukum untuk pengadu dan korban, panduan dan sumber informasi lain, pengalihan beban (selain proses pidana)
 Dukungan/layanan pemulihan: masuk bekerja kembali, layanan konseling, layanan siaga 24 jam, layanana darurat, perawatan medis, pusat

krisis dan layanan polisi khusus
 Langkah2 dampak KDRT (pasal 10f): cuti korban, pengaturan kerja flexible, perlindungan pemecatan, sistem rujukan dan peningkatan

kesadaran
 Pengawas ketenagakerjaan dan pejabat byang kompeten dengan responsif gender
 Mandat badan nasional untuk inspeksi ketenagakerjaan, K3, non diskriminasi dan kesetaraan
 Negara wajib mengumpulkan & menerbitkan statistik kekerasan dan pelecehan di dunia kerja



MATERI MUATAN DALAM R.206

4. BIMBINGAN, PELATIHAN DAN PENINGKATAN KESADARAN

 Negara harus mendanai, mengembangkan, menerapkan dan menyebarluaskan: program2 mengatasi
peningkatan kasus, pedoman dan program pelatihan yang responsif gender untuk membantu hakim, pengawas
ketenagakerjaan, polsiis dan jaksa juga pejabat publik lainnya, model kode praktik dan pedoman penilaian
resiko, kampanye peningkatan kesadaran publik, kurikulum dan materi pengajaran responsif gender
sertakampanye publik yang bertujuan membina tempat kerja yang aman, sehat dan harmonis, bebas dari
kekerasan dan pelecehan.

DENGAN ATAU TANPA MERATIFIKASI KONVENSI, NEGARA MEMILIKI KEWAJIBAN 
UNTUK BERKONSULTASI DENGAN PEKERJA DAN PENGUASA (C,144), DENGAN 

PROSEDUR OPERASIONAL, SETIDAKNYA SETAHUN SEKALI
WAJIB JUGA MELAKUKAN PEMERIKSAAN ULANG SELANG WAKTU ATAS KONVENSI 

YANG BELUM DIRATIFIKASI DAN REKOEMNDASI YANG BELUM BERDAMPAK, UNTUK 
DIAJUKAN KE ilo (sesuai pasal 22 Konstitusi ILO) DENGA MENYERTAKAN DATA: 
otoritas negara terkait, proposal pemerintah, keputusan yang diambil, siapa

mewakili organisasi pekerja dan pengusaha yang terlibat dan apakah pengamatan
organisasi tersebut diyerima atau tidak



TERIMA KASIH

Maria Emeninta – Aliansi Stop Kekerasan Dunia Kerja


