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Menikah Paksa dan Pernikahan Dini 

Memaksa seseorang untuk menikah adalah kejahatan serius di Australia. 

Di Australia, siapa pun bebas memilih untuk menikah atau tidak. Biasanya, pernikahan 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, tetapi harus melalui putusan pengadilan. 

Pihak yang menikah harus setuju untuk menikah tanpa paksaan atau penipuan. 

Pernikahan hasil perjodohan, yang disetujui kedua belah pihak dengan bebas untuk menikah, berbeda dengan 
pernikahan paksa. Pernikahan 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. 

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

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.  

Pernikahan paksa dan dini kadang-kadang bersangkut paut dengan memindahkan orang ke negara lain atau melintasi 
perbatasan tanpa persetujuan mereka, dan perbuatan ini melanggar hukum. 

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

Hubungi Polisi Federal Australia (Australian Federal Police (AFP)) di nomor 131 237.  AFP dapat memberi petunjuk 
awal dan menghubungkan  korban pernikahan paksa dan dini atau perdagangan manusia untuk mendapatkan 
dukungan, termasuk akomodasi, dukungan keuangan, konseling, atau bantuan hukum.  

Untuk informasi lebih lanjut ikuti tautan ke website AFP di www.afp.gov.au. 

Di Australia, ada lembaga layanan lain 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 menghubungkan Anda ke layanan dukungan setempat lainnya.   

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. 

Untuk informasi lebih lanjut  tentang pernikahan paksa dan perdagangan manusia: 

Ikuti tautan pada website Departemen Kejaksaan Agung (Attorney-General’s Department) www.ag.gov.au. 

http://www.afp.gov.au/policing/human-trafficking
http://www.1800respect.org.au/
http://www.ag.gov.au/CrimeAndCorruption/HumanTrafficking/Pages/ForcedMarriage.aspx

