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Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Keluarga 

Di Australia, kekerasan dalam rumah tangga dan keluarga tidak dapat diterima. 

Kekerasan dalam rumah tangga dan keluarga adalah kejahatan yang melanggar hukum. 

Siapa pun yang melakukan kejahatan ini, baik pria maupun wanita, dapat dipenjarakan. 

Jika Anda atau seseorang yang Anda kenal berada dalam bahaya, hubungi polisi di nomor 000. 
Polisi di Australia aman dan dapat dipercaya. 

Untuk memperoleh dukungan dan petunjuk yang dijaga kerahasiaannya  dan  bebas biaya, hubungi 
1800 RESPECT di nomor 1800 737 732. 

Jika Anda memerlukan penerjemah gratis hubungi 131 450. 

Pemerintah Australia (the Australian Government) tidak mentoleransi kekerasan dalam rumah 
tangga dan keluarga dengan alasan apa pun. 

Kekerasan dalam rumah tangga dan keluarga mencakup perbuatan atau ancaman yang bertujuan menguasai 
pasangan pria atau wanita dengan menimbulkan ketakutan atau mengancam keselamatan mereka. Kekerasan dalam 
rumah tangga dan keluarga mencakup: 
 

 memukul;  

 mencekik;  

 menolak memberikan uang yang esensial kepada keluarga atau pasangan;  

 mengucilkan pasangan dari teman-teman dan keluarga;  

 menghina atau terus menerus mengkritik pasangan; dan  

 mengancam anak-anak atau binatang piaraan. 

Wanita pun memiliki hak yang sama seperti pria. 

Hukum di Australia memperlakukan wanita dan pria setara. 

Setiap orang memiliki hak untuk hidup bebas dari kekerasan, dalam hubungan  dan masyarakat yang berbahagia. 

Wanita tidak harus menerima jika diperlakukan dengan buruk atau disakiti. 

Di Australia, ada layanan peka budaya yang dapat membantu. 

1800 RESPECT adalah layanan Konseling Penyerangan  Seksual, Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Keluarga di 
Australia (Australia’s National Sexual Assault, Family and Domestic Violence Counselling service).  Layanan ini 
memberikan informasi dan konseling yang dijaga kerahasiaannya dan  bebas biaya. Penyuluh  akan mendengarkan, 
menjawab pertanyaan, dan  mengarahkan Anda ke layanan dukungan lainnya di wilayah Anda.  

Hubungi 1800 737 732 atau buka situs 1800 RESPECT www.1800RESPECT.org.au. 

Apakah Anda membutuhkan seorang penerjemah? 

Hubungi Layanan Penerjemahan dan Juru   Bahasa (Translating and Interpreting Service (TIS)) bebas biaya di 
nomor 131 450.  TIS dapat membantu Anda berkomunikasi dengan lembaga layanan lain. TIS tidak melayani 
konseling. 

http://www.1800respect.org.au/

