
Ke mana mencari 
bantuan
Gawat Darurat (Polisi atau Ambulans) 
Nol Tiga Kali (000)
Jika seseorang sedang terancam bahaya.

Saluran bantuan Wanita 24 jam  
(DVConnect)
1800 811 811
Nasihat dan dukungan gratis yang bersifat 
rahasia untuk wanita yang mengalami kekerasan 
di rumah.

Layanan Bantuan Wanita Imigran
07 3846 3490
Konseling dan saran untuk wanita dari latar 
belakang yang tidak berbahasa Inggris tentang 
kekerasan dalam rumah tangga dan keluarga 
serta kekerasan seksual. 

Saluran bantuan Pria (DVConnect)
1800 600 636
Bantuan bersifat rahasia untuk pria yang 
mengalami masalah hubungan dan keluarga.

Family and Child Connect  
(Jalinan Keluarga dan Anak)
13 32 64
Nasihat gratis dan rahasia untuk keluarga yang 
sudah punya anak dan membutuhkan dukungan.

Untuk mendapatkan juru bahasa dalam 
bahasa Anda, telepon 13 74 68.

> tampak takut akan pasangan mereka atau 
orang yang dekat dengan mereka

> berhenti mengunjungi keluarga atau teman-
teman mereka, atau menutup telepon keti-
ka pasangan mereka ada di dekat mereka

> tampak terabaikan atau tidak dapat meng-
akses uang atau barang-barang mereka

> membahas tentang kecemburuan, sifat 
buruk, atau sifat posesif pasangan mereka

> mengatakan bahwa pasangan mereka 
memaksa mereka untuk melakukan hal-hal 
seksual

> menjadi cemas, depresi, menarik diri, atau 
kehilangan rasa percaya diri 

>	 mengalami	cedera	fisik	seperti	memar,	
patah tulang, terkilir atau luka, dan mung-
kin memberikan penjelasan yang aneh 
akan hal tersebut

> enggan meninggalkan anak-anak mereka 
bersama pasangan mereka.

Apa saja tanda-tanda 
kekerasan dalam 
rumah tangga dan 
keluarga?
Ada tanda-tanda yang mungkin menunjukkan 
bahwa seseorang mengalami kekerasan dalam 
rumah tangga dan keluarga. Mereka mungkin:

www.qld.gov.au/domesticviolence

Setiap orang
berhak untuk

merasa aman
di rumah

Informasi untuk membantu 
mengetahui tanda-tanda kekerasan 
dalam rumah tangga dan keluarga 

dan cara memberikan bantuan.

Indonesian



Kekerasan dalam rumah tangga dan 
keluarga terjadi ketika seseorang 
orang dalam suatu hubungan keluarga 
menggunakan kekuatan mereka untuk 
mengendalikan, melecehkan, atau 
menakuti orang lain. Hal ini bisa dalam 
berbagai bentuk dan dapat terjadi 
dalam berbagai jenis hubungan, 
biasanya di dalam keluarga (termasuk 
keluarga besar dan mertua) atau di 
rumah.

Kekerasan dalam rumah tangga dan 
keluarga tidaklah dibenarkan dan bisa 
merupakan suatu tidak kejahatan di 
Australia. Budaya tidak boleh menjadi 
alasan melakukan kekerasan dalam 
rumah tangga dan keluarga.

Apa yang dapat 
Anda lakukan di 
lingkungan Anda

Apa yang dapat 
Anda lakukan untuk 
membantu seseorang
Jika seseorang yang Anda kenal menunjukkan 
tanda-tanda kekerasan dalam rumah tangga dan 
keluarga, ambillah tindakan— Anda mungkin 
satu-satunya orang yang mengambil tindakan. 
Bantuan Anda bisa membawa dampak.

Apa yang harus Anda lakukan:
> Dengarkan mereka dan percayai apa yang 

mereka katakan kepada Anda - jangan 
salahkan mereka.

> Tanyai mereka tentang pelecehan tersebut 
di waktu dan tempat yang aman dan bersifat 
pribadi.

> Bantu mereka memahami bahwa pelecehan 
dapat mempengaruhi mereka dan anak-anak 
mereka. 

> Diskusikan cara meningkatkan keamanan 
mereka.

> Tawarkan bantuan praktis seperti merawat 
anak-anak atau memasak makanan. 

> Hargai hak mereka untuk membuat keputusan, 
walaupun Anda tidak menyetujui keputusan itu.

> Hubungi layanan KDRT setempat untuk 
mendapatkan saran tentang cara terbaik untuk 
membantu tanpa menempatkan diri Anda dan 
para korban dalam bahaya.

> Tanyakan pada diri Anda: “Apakah yang saya 
lakukan membuat orang yang dilecehkan lebih 
aman?”

Apa yang tidak boleh Anda lakukan:
> Campur tangan dalam situasi kekerasan  

fisik	—	Anda	harus	menghubungi	polisi	di	 
Nol Tiga Kali (000).

> Ungkapkan lokasi atau rencana korban untuk 
melarikan diri, terutama kepada orang yang 
melecehkan, teman, atau keluarga mereka.

> Langsung menantang pelaku secara jika ada 
tanda bahaya. 

> Pelajari lebih lanjut tentang berbagai bentuk 
kekerasan dalam rumah tangga dan keluarga 
dan untuk mengenali tanda-tanda bahaya.

> Bahas tentang kekerasan dalam rumah tangga 
dan keluarga dan lakukan hal ini secara 
terbuka.

> Galakkan sikap yang menunjukkan rasa 
hormat antara pria dan wanita.

> Galakkan kesetaraan gender dalam 
lingkungan, klub agama atau olahraga Anda.

> Beri contoh perilaku yang sesuai dan tantang 
teman, keluarga dan anggota masyarakat 
ketika mereka menyangkal adanya kekerasan 
atau menyalahkan korban.

Apa pengertian 
kekerasan dalam rumah 
tangga dan keluarga?

Anak-anak dapat 
terluka karena 

kekerasan 
dalam rumah 
tangga dan 
keluarga.

Kekerasan dalam 
rumah tangga dan 

keluarga dapat 
berakibat berat, 

termasuk kematian dan 
cedera parah.

Anda perlu 
meminta nasihat 

ahli jika Anda 
merasa seseorang 
yang Anda kenal 

dilecehkan.
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