
Tolak Kekerasan di Tempat Kerja
Apakah anda dan rekan kerja anda menghadapi kekerasan atau intimidasi di tempat
kerja? Jika jawabannya adalah ya, anda harus bertindak untuk menghentikannya. 

Di berbagai belahan dunia kekerasan di tempat kerja kerap bertambah akibat semakin
tingginya suasana kompetisi dan bertambahnya tekanan pada buruh di tempat kerja.
Buruh transportasi khususnya rentan terhadap kekerasan fisik dan non-fisik termasuk
kekerasan yang terjadi karena alasan gender, ras atau agama. 

Kekerasan dapat dilakukan oleh beragam orang termasuk penumpang, orang yang
berniat melakukan kejahatan, pekerja transportasi lainnya, atasan, manajer, majikan
atau para pejabat pemerintah. Kejadian kekerasan dapat berlangsung satu kali atau
terjadi terus-menerus.  

Memaki-maki
Ketika calon penumpang menunggu bis untuk pergi ke kantor, mereka kerap harus
kehujanan karena tidak ada tempat pemberhentian bus yang layak. Apabila mereka
terlambat datang ke kantor, artinya pendapatan mereka akan berkurang padahal bis
kerap tidak tepat waktu. Jikapun ada, bis yang sudah sarat dengan penumpang
terpaksa tidak berhenti di tempat perhentian bis. Pada akhirnya ketika bis datang,
maka penumpang sudah sangat marah dan mengancam pengendara bis. 

Pelecehan seksual
Para perempuan yang bekerja di kantor pemesanan tiket selalu mencoba menghindari
manajer mereka yang membuat komentar-komentar yang tidak senonoh dan berupaya
mencari pekerja perempuan yang bekerja sendirian. Ada yang mengatakan bahwa
sang manajer menawarkan posisi yang lebih baik pada perempuan pekerja tersebut
apabila mau melayani keinginan manajer. Walaupun para atasan yang senior mengetahui
perbuatan tersebut, namun mereka tidak melakukan apapun. 

Mengganggu
Setiap saat John bekerja pada malam hari, pemimpin kelompoknya mengejek dirinya
di hadapan rekan kerja lainnya. Bukan salah dirinya apabila ia berkaki pincang dan John
tidak keberatan dengan ejekan yang diterimanya. Namun John menyesali kurangnya
dukungan dari tempatnya bekerja atas situasi yang dialami sehingga teman-teman
kerja bersama dengan pemimpin kelompoknya kerap menertawakan dirinya. 



Apa yang dapat anda lakukan?

• Laporkan setiap kejadian
Kekerasan bukanlah persoalan yang harus anda hadapi sendiri, jadi laporkan setiap
kejadian kekerasan segera ke majikan anda dan serikat pekerja. 

• Diskusikan setiap kejadian kekerasan
Adalah penting untuk mendiskusikan kekerasan di tempat kerja bersama dengan 
rekan kerja lainnya. Bersama dengan rekan kerja lainnya, anda dapat meningkatkan
pengetahuan dan pengalaman untuk membantu serikat kerja anda dalam mengatasi
persoalan yang anda hadapi.

• Kampanyekan isu tersebut
Libatkan diri anda dalam kampanye yang dilakukan oleh serikat pekerja sehubungan
dengan isu kekerasan apabila serikat kerja anda telah melakukannya. Atau usulkan
serikat kerja anda untuk mulai melakukan kampanye anti kekerasan. Kampanye ini
dapat meminta persetujuan perusahaan anda untuk menyediakan perlindungan dan
rasa aman bagi pekerja serta melakukan lobi reformasi kebijakan pada pemerintah. 

• Bekerjasama
Jadilah anggota aktif serikat pekerja. Terliabt dalam serikat pekerja merupakan peluang
yang paling baik untuk memperbaiki kondisi kerja. Jika tidak ada serikat pekerja, maka
tanyakan pada pekerja transportasi lainnya apakah mereka menjadi anggota serikat
pekerja yang baik. Anda dapat membantu serikat pekerja untuk merekrut anggota di
tempat anda bekerja. Jika tidak ada serikat pekerja sama sekali, maka anda dapat
menanyakan pada serikat pekerja setempat apakah mereka dapat mendukung anda. 

Kekerasan di tempat kerja harus diatasi.
Bersama kita mencari penyelesaian.
Federasi Pekerja Transportasi Internasional mencetak booklet untuk para
aktivis yang melakukan advokasi kekerasan di tempat kerja. Kontak
perwakilan serikat pekerja jika anda mau mendukung kampanye “Tolak
Kekerasan di Tempat Kerja”.
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