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Defenisi  Pekerja formal 

• Defenisi pekerja formal : seseorang yang bekerja berdasarkan 
perjanjian kerja yang ditetapkan yang mencakup gaji atau upah, 
tunjangan kesehatan, jam kerja dan hari kerja yang ditentukan 

• Bekerja pada perusahaan sebagai tenaga kerja terlatih (skilled worker) 

• Memperoleh perlindungan hukum yang lebih kuat 

• Kontrak kerja yang resmi 

• Berada dalam organisasi yang berbadan hukum (diatur dalam UU 
Ketenegakerjaan dan UU Serikat Buruh/Serikat Pekerja, PP, Permen) 

 

 



Ruang Lingkup Pekerjaan 

 

Kegiatan dalam bentuk atau karakter apapun yang berkaitan dengan dan berasal dari pekerjaan, bisnis, perdagangan, profesi pemberi kerja yang dilakukan oleh seorang karyawan. 
Tidak terbatas pada saat  ketika karyawan melapor untuk bekerja, saat pekerjaan selesai, atau ketempat dimana pekerjaan dilakukan 



Kekerasan dan pelecehan pada pekerja formal 

• Disebut juga bullying, adalah perilaku agresif yang disengaja dan menyebabkan ketidaknyamanan 
fisik maupun psikolois terhadap orang lain. Dampaknya antara lain : 

1. Efek psikologis berupa rasa marah 

2. Terluka secara psikis 

3. Sedih 

4. Kecewa 

5. Hilang rasa percaya diri 

6. Marah pada diri sendiri 

7. Merasa terisolasi 

8. Frustasi ditempat kerja 

9. Mengalami ketakutan alam menghadpi orang lain 

 



Perlindungan dan  inisiatif pencegahan 

• Pihak pekerja : Berusaha mencegah dengan mengkomunikasikan 
seluruh kebijakan perusahaan berkenaan dengan pelecehan di 
tempat kerja kepada seluruh pekerja, dan memastikan tindakan 
dilaksanakan. 

• Pengusaha :  

1. Mengembangkan, menyokong dan mengkomunikasikan kebijakan 
tentang pelecehan dan kekerasan di tempat kerja 

2. Mengambil tindakan perbaikan 



Kondisi  kerja selama Covid-19 

 WFH 

 Waktu atau jam kerja dikurangi 

 Upah dikurangi 

 Pengurangan karyawan 

 Shift 

 Dirumahkan 

 Tutup  

 Phk tanpa pesangon 



Dampak Covid terhadap pekerja 

• Ketakutan, kekawatiran,  menyebabkan tekanan psikologis dan gejala 
fisik karyawan  

• Stress, ketakutan terkena infeksi Covid-19 

• Kurang semangat, lekas marah, kelelahan, depresi 

• Ketidakstabilan pekerjaan  

• Pelecehan ditempat kerja (yang memiliki penyakit kronis) 

• Pengeluaran tambahan 

• K3 (saat ini disiapkan oleh masing-masing karyawan) 

 



Tindak kekerasan dan plecehan? 

• Hingga awal Oktober 2021 kekerasan terhadap perempuan 
didominasi kekerasan seksual yaitu 4.200 kasus (Komnas Perempuan) 

• Kasus pelecehan dan kekerasan diranah digital juga meningkat karena 
interaksi secara daring yang meningkat selama pandemi (revenge 
porn dan pemerasan seksual) 

• Laporan banyak masuk by online, kapasitas respon rendah  dan 
infrastruktur online tidak merata di banyak daerah 

• Banyak yang tidak mau melaporkan 

• Best practice hampir tidak ada terpublikasi 


