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Kawin Paksa dan Pernikahan Dini 

Memaksa seseorang untuk menikah adalah kejahatan serius di Australia. 

Di Australia, siapa pun bebas memilih untuk kain atau dengan siapa ingin kawin. Biasanya, perkawinan yang sah 
secara hukum mengharuskan seseorang untuk sudah berusia di atas 18 tahun. Dalam keadaan tertentu 
seseorang yang berusia di atas 16 tahun bisa menikah dengan seseorang di atas 18 tahun, tetapi harus melalui 
putusan pengadilan. 

Adalah perbuatan melanggar hukum Australia untuk memaksa, mengancam atau menipu seseorang untuk 
memasuki perkawinan. Juga melanggar hukum untuk mendorong atau membantu mengorganisir suatu kawin 
paksa, dan menjadi salah satu pihak dalam suatu kawin paksa jika Anda bukan korbannya. Hal ini juga berlaku 
pada perkawinan resmi, budaya dan agama. 

Perkawinan hasil perjodohan, yang disetujui kedua belah pihak dengan bebas untuk menikah, berbeda dengan 
kawin paksa. Perkawinan hasil perjodohan itu  legal di Australia. 

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

Polisi di Australia aman dan dapat dipercaya. 

Jika Anda membutuhkan penerjemah gratis hubungi 131 450. 

Mengajak  atau mengirim seseorang ke negara lain untuk dinikahkan secara paksa 
atau menyuruh orang lain mengatur hal ini merupakan tindakan melanggar hukum.  

Terkadang orang dibawa ke luar negeri di luar kehendaknya atau ditipu untuk pergi ke luar negeri untuk dipaksa 
menikah. Hal ini melanggar hukum dan dapat dipenjarakan. 

Apakah Anda, atau seseorang yang Anda kenal, menghadapi risiko ini? 

Jika Anda atau seseorang yang Anda kenal berada, atau berisiko berada dalam kawin paksa atau pernikahan dini, 
Anda dapat menghubungi Australian Federal Police (AFP) di nomor 131 237 (131AFP) untuk mendapat 
bantuan.  

AFP dapat menjaga keamanan Anda, memberi petunjuk awal dan menghubungkan Anda ke layanan lain untuk 
mendapatkan dukungan, seperti akomodasi, dukungan keuangan, konseling, dan bantuan hukum, serta saran 
imigrasi. Informasi lebih lanjut terdapat di tautan situs web  AFP www.afp.gov.au. 

Di Australia, ada lembaga layanan lain yang dapat membantu. 

My Blue Sky adalah situs web nasional Australia dan helpline yang didedikasikan untuk pencegahan kawin 
paksa, informasi, rujukan dan nasihat hukum gratis. 

Hubungilah (02) 9514 8225, teks 0481 070 844, email help@mybluesky.org.au atau bukalah situs web My 
Blue Sky www.mybluesky.org.au 

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. 

http://www.afp.gov.au/policing/human-trafficking
mailto:help@mybluesky.org.au
http://www.1800respect.org.au/
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Apakah Anda membutuhkan seorang penerjemah? 

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

Untuk informasi lebih lanjut  tentang kawin paksa : 

Bukalah situs web Departemen Urusan Dalam Negeri (Department of Home Affairs) 
www.homeaffairs.gov.au dan carilah ‘kawin paksa’. 

http://www.homeaffairs.gov.au/

