
 

PETUGAS 
POLISI

VICTORIA POLICE SEDANG MENCARI ORANG UNTUK 
BERTUGAS SEBAGAI ANGGOTA KEPOLISIAN

Petugas Polisi menjalankan tugas-tugas beragam dan 
menantang. Polisi melayani untuk melindungi nyawa dan 
barang milik, mendeteksi dan menahan para pelanggar, 
dan menolong orang yang memerlukan bantuan. 

Setelah pelatihan awal anggota baru, karir Anda bermula 
di Victoria Police sebagai Probationary Constable 
[Petugas dalam Masa Percobaan]. Anda akan menjalani 
dua tahun mengonsolidasikan pelatihan Anda dan 
memperoleh pengalaman sebagai General Duties Police 
Officer [Petugas Polisi untuk Tugas Umum] sebelum 
jabatan Anda dikukuhkan.  

Petugas untuk tugas umum adalah petugas yang 
pertama tiba di tempat kejadian kejahatan atau 
kebutuhan masyarakat yang dilaporkan dan 
menyediakan layanan bagi masyarakat Victoria 24 jam 
sehari, 7 hari seminggu. 

Sebagian besar anggota Victoria Police bekerja sebagai 
General Duties Police Officer tetapi ada banyak pula 
peran khusus yang membutuhkan pelatihan lanjutan 
dan biasanya paling sedikit 4 tahun pengalaman 
dalam pelaksanaan tugas umum sebagai prasyaratnya.



Apa saja yang dikerjakan oleh General Duties Police Officer?

Berikut ini adalah daftar beberapa situasi yang perlu Anda tangani sebagai General Duties Police Officer:

• Mencegah perilaku anti-sosial
• Mengurusi kekhawatiran akan keamanan masyarakat
• Menyelesaikan pertikaian
• Mendatangi kejadian kecelakaan

• Menyelidiki kejahatan
• Menegakkan undang-undang lalu lintas
• Menangani orang yang dipengaruhi obat-obatan 

terlarang dan alkohol 
• Mendatangi insiden kritis dan keadaan darurat

Anda diwajibkan untuk mengumpulkan dokumen pada sebagian besar situasi yang Anda datangi termasuk 
membuat running sheet yaitu buku harian berkelanjutan yang berisi tugas-tugas yang Anda jalankan pada 
setiap shift. Anda juga akan diwajibkan mempersiapkan dokumen untuk pengadilan dan selanjutnya menghadiri 
persidangan untuk memberi kesaksian.

Apakah saya memenuhi syarat untuk menjadi Petugas Polisi?

Untuk dapat bekerja sebagai Petugas Polisi bagi Victoria Police, Anda harus memenuhi persyaratan masuk 
berikut ini:

Memiliki Kewarganegaraan Australia atau Izin Tinggal Tetap [Permanent Residency]

Menunjukkan karakter dan reputasi yang baik
Victoria Police menjalankan pemeriksaan latar belakang yang ekstensif terhadap pelamar pekerjaan 
Petugas Polisi selama proses seleksi. Untuk keterangan lebih banyak mengenai panduan Victoria Police 
mengenai riwayat pelanggaran, kunjungi: http://www.policecareer.vic.gov.au/police/forms-police

Catatan: Jika Anda khawatir riwayat pelanggaran Anda mungkin mempengaruhi lamaran Anda, Anda dapat mengumpulkan formulir 
voluntary disclosure [pernyataan sukarela] kepada Cabang Perekrutan Victoria Police sebelum melamar. Unduh formulir tersebut di: 
http://www.policecareer.vic.gov.au/police/forms-police

Memenuhi persyaratan medis minimum
Anda diharuskan memenuhi persyaratan medis minimum sesuai dengan kebijakan medis Victoria Police untuk 
dapat menjalankan pekerjaan ini. Untuk keterangan lebih banyak mengenai panduan medis Victoria Police, 
kunjungi: http://www.policecareer.vic.gov.au/police/forms-police

Catatan: Jika Anda khawatir bahwa kondisi medis yang sudah ada mungkin mempengaruhi lamaran Anda, Anda dapat 
mengumpulkan formulir pemeriksaan pendahuluan atas kondisi medis ke Badan Penasihat Medis Victoria Police untuk dievaluasi 
sebelum melamar. Unduh di: http://www.policecareer.vic.gov.au/police/forms-police

Menunjukkan keterampilan komunikasi dalam bahasa Inggris yang baik
Satu keterampilan mendasar yang akan perlu Anda tunjukkan sebagai pelamar pekerjaan Polisi adalah kemampuan 
untuk berkomunikasi dengan baik dalam bahasa Inggris. Hal ini berarti memiliki kemampuan untuk membaca, 
menulis, mendengar dan berkomunikasi secara lisan dalam bahasa Inggris pada tingkat yang memungkinkan 
Anda dengan kompeten menjalankan tugas perkerjaan ini dalam konteks operasional.

Catatan: Victoria Police khususnya juga tertarik pada para anggota baru dengan keterampilan komunikasi bilingual yang mampu 
berbicara dengan anggota masyarakat dalam bahasa asli mereka dan menyampaikan kembali informasi dalam bahasa Inggris.

Menyediakan bukti kualifikasi pendidikan jika berusia di bawah 21 tahun
Jika Anda berusia di bawah 21 tahun, Anda sudah harus lulus Victorian Certificate of Education (VCE) atau yang 
setara (Senior Level Victorian Certificate of Applied Learning (VCAL) diterima) sebelum tahap pengenalan.

Memiliki Surat Izin Mengemudi Victoria
Anda harus memiliki Surat Izin Mengemudi Victoria yang masih berlaku pada saat tahap pengenalan. Jika surat 
izin mengemudi tersebut berasal dari negara bagian lain atau dari luar negeri, surat izin mengemudi tersebut harus 
dipindahkan ke Surat Izin Mengemudi Victoria sebelum tahap pengenalan.



Untuk keterangan lebih lanjut, silakan kunjungi www.policecareer.vic.gov.au/police

Informasi penting lain apa yang perlu saya pertimbangkan  
sebelum melamar menjadi Petugas Polisi?

• Sebagai Petugas Polisi Anda akan bekerja 80 jam per dua minggu dan bekerja dalam berbagai shift supaya 
memungkinkan Victoria Police untuk menanggapi kebutuhan Masyarakat Victoria 24 jam sehari, 7 hari seminggu. 

•    Sebagai seorang Petugas Polisi Anda akan bersinggungan dengan konflik, pelaku kekerasan dan orang-orang 
yang dipengaruhi obat-obatan terlarang dan alkohol.

•   Sebagai Petugas Polisi Anda akan diharapkan untuk mengesampingkan pandangan pribadi, agama dan politik 
untuk menjunjung undang-undang negara bagian ini.

•   Sebagai Petugas Polisi Anda akan diwajibkan membawa senjata api.

•   Sebagai Petugas Polisi tindak tanduk Anda saat bertugas dan tidak bertugas akan mencerminkan diri Anda 
sendiri dan Victoria Police. Perilaku ini harus sesuai dengan standar tinggi dan mencerminkan nilai-nilai Victoria 
Police.

•  Sebagai Petugas Polisi Anda mungkin diharuskan menjalankan tugas di lokasi mana pun dalam Victoria seperti 
yang ditetapkan oleh Victoria Police.

•  Sebagai Petugas Polisi Anda perlu mendapat Sertifikat Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan, sebelum tahap 
pengenalan, yang berlaku selama 12 bulan setelah pelatihan Akademi.

Apa saja proses pendaftaran untuk Petugas Polisi?

Sebagai pelamar, Anda akan diwajibkan melalui tahap-tahap berikut sebelum dipilih untuk bekerja dengan 
Victoria Police:

Langkah 1 Kumpulkan lamaran online melalui www.policecareer.vic.gov.au

Langkah 2 Ikuti ujian

Langkah 3 Jalani pemeriksaan pendahuluan tentang latar belakang

Langkah 4 Jalani uji kebugaran

Langkah 5 Jalani pemeriksaan psikologi

Langkah 6 Jalani penilaian medis

Langkah 7 Jalani pemeriksaan menyeluruh tentang latar belakang

Langkah 8 Jalani wawancara panel



 

Bagaimana gaji dan manfaat seorang Petugas Polisi?

• Gaji pokok kompetitif sejak hari pertama pelatihan

• Kenaikan gaji setiap tahun dan tunjangan shift tambahan

• Cuti 9 minggu (termasuk cuti rekreasi 5 minggu, 2 minggu sebagai pengganti hari libur umum plus 10 hari 
accrued time off [hari istirahat dibayar])

• Cuti Angkatan Pertahanan

• Cuti Bersalin bagi Ibu | Ayah

• Cuti belajar

• Cuti bagi Masa Bakti Panjang

• Seragam disediakan

• Jaminan pekerjaan

Pelatihan apa yang akan saya dapatkan sebagai Petugas Polisi?

Pelatihan awal selama dua tahun pertama masa kerja Anda dengan Victoria Police adalah sebagai berikut:

Minggu 1  
sampai 12

Pelatihan di Akademi Victoria Police dalam bidang hukum, keterampilan komunikasi, dril 
dan pelatihan keamanan operasional (termasuk pelatihan senjata api). Disumpah pada akhir 
minggu 12.

Minggu 13  
sampai 33 

Pelatihan berlanjut di Akademi Victoria Police selain menjalankan tugas di kantor polisi 
dan pada kegiatan Safe Street. Tugas-tugas Anda lama kelamaan akan diperluas seiring 
bertambahnya pengetahuan, keterampilan dan pengalaman Anda.

Minggu 34  
sampai 52 

Ditempatkan ke Tempat Kerja untuk Pelatihan yang Ditetapkan, termasuk penempatan pada 
Road Policing Drug and Alcohol Section (Seksi Obat-Obatan Terlarang dan Alkohol Polisi 
Lalu Lintas) (RPDAS - Booze Bus [Bus Miras]) dan Manajemen Tahanan Penjara (bekerja 
pada kantor-kantor polisi yang memiliki sel tahanan).

Minggu 53 
sampai 104

Konfirmasi Penugasan: Ditempatkan di kantor pelatihan sebagai General Duties Officer 
[Petugas Pekerjaan Umum] dengan On Job Task [Tugas-tugas Langsung dalam Pekerjaan] 
atau OTJ yang harus diselesaikan

Di akhir periode ini, jika Anda sudah menyelesaikan semua persyaratan untuk Diploma of Public Safety (Policing) 
[Diploma Keamanan Publik (Kepolisian)], Anda akan dikukuhkan pada jabatan Anda sebagai Police Constable 
dan menerima Diploma Anda. 

Pelatihan awal ini hanyalah permulaannya saja. Sebagai anggota Victoria Police, Anda akan terus menjalani 
pelatihan kerja khusus sepanjang karir Anda.

Masih perlu lebih banyak informasi?
Kunjungi: http://www.policecareer.vic.gov.au/police/forms-police

atau kirim pertanyaan Anda lewat e-mail ke: rsbmarketing@police.vic.gov.au


