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Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan 
Keluarga dalam Masyarakat LGBTIQ 
Di Australia, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan kekerasan 
dalam keluarga tidak dapat diterima. 

Orang-orang yang termasuk golongan Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Intersex and Queer 
(LGBTIQ) memiliki hak yang sama di Australia, dan segala diskriminasi adalah termasuk pelanggaran 
hukum. 

Di Australia, semua hubungan dipandang sama di mata hukum. Artinya, semua pasangan, termasuk 
pasangan sesama jenis, memiliki hak untuk menjalin hubungan atau menikah. 

Semua orang memiliki hak untuk mengalami hubungan yang positif dan aman dengan keluarga, teman, 
dan orang yang mereka cintai. 

Kekerasan dalam rumah tangga dan kekerasan dalam keluarga merupakan tindakan kejahatan menurut 
hukum. Pelanggar tindakan kejahatan ini, baik pria maupun wanita, dapat dipenjara. 

Jika Anda atau seseorang yang Anda kenal berada dalam bahaya, hubungi polisi di nomor 000. 

Polisi di Australia aman dan dapat dipercaya. 

Untuk konseling dan informasi gratis dan bersifat rahasia, hubungi 1800RESPECT  di 1800 737 732. 

Jika Anda memerlukan layanan jasa juru bahasa gratis, hubungi 131 450. 

Pemerintah Australia sama sekali tidak mentoleransi kekerasan dalam 
rumah tangga dan dalam keluarga. 

Kekerasan dalam rumah tangga dan dalam keluarga antara lain tindakan atau ancaman yang bertujuan 
menguasai pasangan dengan menyebabkan ketakutan atau mengancam keselamatan mereka. 
Kekerasan dalam rumah tangga dan dalam keluarga meliputi: 

• memukul;  

• mencekik;  

• menolak memberikan nafkah kepada keluarga atau pasangan;  

• mengucilkan pasangan dari teman-teman dan keluarga;  

• menghina atau mengkritik pasangan; atau 

• mengancam anak-anak atau binatang piaraan. 

Kekerasan dalam rumah tangga dan dalam keluarga terkait hubungan LGBTIQ juga dapat meliputi: 

• mengancam untuk melawan pasangan mereka dengan menggunakan status interseks, 
seksualitas, gender, ekspresi gender, transgender atau status HIV pasangan; 

• mengancam akan 'membuka rahasia' seksualitas pasangan ke keluarga, teman, komunitas atau 
tempat kerja mereka; 
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• menguasai obat pasangan atau menguasai akses ke perawatan kesehatan terkait transisi gender; 
atau 

• menekan pasangan untuk menyesuaikan diri dengan norma seks atau norma gender. 

Tersedia layanan dukungan di Australia yang dapat membantu Anda. 

ACON memberikan informasi gratis tentang masalah kesehatan yang memengaruhi kaum LGBTIQ, 
termasuk kekerasan dalam rumah tangga dan dalam keluarga. Kunjungi situs web ACON di 
www.acon.org.au untuk melihat direktori layanan bantuan khusus LGBTIQ. 

1800RESPECT adalah layanan konseling nasional terkait kekerasan seksual, kekerasan dalam keluarga 
dan kekerasan rumah tangga  (KDRT) di Australia (Australia’s national sexual assault, family and 
domestic violence counselling service). Layanan ini menyediakan konseling dan informasi melalui telepon 
serta online tanpa biaya dan bersifat rahasia. Konselor akan mendengarkan Anda, menjawab pertanyaan 
dan dapat merujuk Anda ke layanan bantuan lainnya di daerah Anda. 

Hubungi 1800 737 732 atau lihat bagian informasi khusus LGBTIQ di situs web 1800RESPECT di 
www.1800RESPECT.org.au. 

Anda memerlukan layanan juru bahasa? 

Hubungi Translating and Interpreting Service (TIS) di nomor 131 450. Seorang juru bahasa dari TIS 
dapat membantu Anda berkomunikasi dengan layanan lain, namun TIS tidak melayani konseling. Semua 
panggilan telepon tidak dipungut biaya dan bersifat rahasia. 

https://www.acon.org.au/what-we-are-here-for/domestic-family-violence/#domestic-family-violence-support-services
http://www.1800respect.org.au/

