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Pelecehan terkait Maskawin 
Kekerasan atau pelecehan yang terkait dengan maskawin adalah bentuk 
kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan dalam keluarga. 

Tradisi maskawin dapat berbeda di berbagai negara dan budaya. 

'Maskawin' adalah praktik yang merujuk pada uang, harta, atau hadiah yang biasanya diserah-terimakan 
oleh keluarga wanita kepada suaminya saat menikah. Penggunaan maskawin itu sendiri bukanlah suatu 
bentuk pelecehan. 

Semua tindakan pemaksaan, kekerasan atau pelecehan terkait pemberian atau penerimaan maskawin 
kapan saja sebelum, selama atau setelah pernikahan adalah bentuk pelecehan. Pelecehan yang 
berhubungan dengan maskawin biasanya melibatkan klaim bahwa maskawin tidak dibayar dan tuntutan 
paksaan untuk uang atau hadiah lebih lanjut dari wanita dan keluarga besarnya. 

Kekerasan dalam rumah tangga dan dalam keluarga adalah kejahatan menurut hukum di Australia. 
Pelakunya, baik pria atau 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  1800 737 732. 

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

Pemerintah Australia sama sekali tidak mentoleransi kekerasan atau 
pelecehan terkait maskawin. 

Pemerintah Australia menangani masalah kekerasan dalam keluarga dengan sangat serius, termasuk 
kekerasan dan pelecehan terkait maskawin. Semua warga Australia memiliki hak untuk hidup tanpa 
kekerasan, ketakutan atau paksaan, terlepas dari praktik dan keyakinan agama maupun budaya mereka. 

Kekerasan dan pelecehan terkait maskawin termasuk perbuatan atau ancaman yang bertujuan untuk 
menguasai pasangan atau keluarga mereka dengan menimbulkan ketakutan atau mengancam 
keselamatan mereka. 

Jika Anda menggunakan visa, Anda masih dapat memperoleh bantuan. 

Pasangan, anggota keluarga, atau orang lain dalam masyarakat tidak dapat mengancam status visa 
Anda. 

Jika Anda memegang visa Partner sementara (subclass 309 atau 820) atau visa Prospective Marriage 
(subclass 300) dan mengalami KDRT terkait maskawin, ada ketentuan tentang KDRT dalam undang-
undang migrasi Australia yang memungkinkan Anda melanjutkan permohonan visa Partner permanen 
Anda (subclass 100 atau 801). 

Maskawin tidak bisa digunakan untuk memaksa seseorang menikah. 

Jika maskawin digunakan sebagai alat untuk memaksa seseorang menikah tanpa persetujuan bebas dan 
penuh, berarti mungkin merupakan kawin paksa.  
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Di Australia, setiap orang memiliki kebebasan untuk memilih apakah mereka menikah, dengan siapa, dan 
kapan mereka menikah. Adalah pelanggaran hukum di Australia jika memaksa, mengancam atau menipu 
siapa pun untuk menikah. Juga mendorong atau membantu mengatur kawin paksa, dan terlibat dalam 
kawin paksa jika Anda bukan korbannya. Ini berlaku untuk perkawinan menurut hukum, budaya dan 
agama.  

Tersedia layanan peka budaya di Australia yang dapat membantu Anda. 

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 kunjungi situs web 1800RESPECT di www.1800RESPECT.org.au. 

My Blue Sky adalah situs web dan saluran bantuan nasional di Australia khusus untuk pencegahan 
kawin paksa, pemberian informasi, rujukan dan nasihat hukum gratis. 

Telepon (02) 9514 8115, kirim SMS ke 0481 070 844, kirimkan email ke help@mybluesky.org.au, 
atau kunjungi situs web  My Blue Sky di www.mybluesky.org.au 

Informasi lebih lanjut tentang KDRT dan urusan visa, kawin paksa dan perdagangan manusia bisa Anda 
lihat di situs web Department of Home Affairs www.homeaffairs.gov.au dan lakukan pencarian 
dengan kata kunci “forced marriage” (kawin paksa). 

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. 

http://www.1800respect.org.au/
mailto:help@mybluesky.org.au
http://www.mybluesky.org.au/
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/partner-onshore/family-violence-and-your-visa

