1

PELAPORAN
PELANGGARAN SEKSUAL
KEPADA POLISI
Jika Anda memutuskan untuk melaporkan pelanggaran seksual kepada polisi, Anda akan
diperlakukan dengan hormat, sopan, dan bermartabat. Berikut adalah hal-hal yang akan kami
lakukan.
•

•

•

Kesejahteraan, keamanan dan rasa hormat | Kesejahteraan dan keamanan Anda adalah
prioritas kami. Kami akan mendengarkan tanpa menghakimi dan kami akan memperlakukan
Anda dengan sopan, hormat dan bermartabat. Kami akan menghormati latar belakang budaya
Anda serta keamanan individu dan / atau kebutuhan aksesibilitas apa pun yang mungkin Anda
miliki. Keputusan untuk melakukan penyelidikan resmi akan didiskusikan bersama Anda dan
pandangan Anda akan dihormati dan dipertimbangkan.
Informasi tentang layanan pendukung | Kita akan mendiskusikan dukungan formal dan
informal bersama Anda. Kami akan menempatkan diri sebagai mitra Anda memiliki dukungan
yang sesuai dengan menghubungkan Anda dengan lembaga korban kejahatan dan lembaga
pendukung lainnya.
Bantuan dari seorang pendukung | Anda boleh didampingi seorang pendukung pilihan
Anda selama behubungan dengan kami. Penting diperhatikan supaya pendukung tersebut
bukan lah saksi dalam kasus ini dan tidak mengganggu penyelidikan polisi.
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Selebaran ini berisi penjelasan tentang pelanggaran seksual, apa yang dapat Anda alami jika
memutuskan untuk melaporkan pelanggaran seksual kepada polisi, apa yang terjadi selama
investigasi dan di pengadilan, dan dukungan apa saja yang tersedia bagi Anda.
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Beberapa terminologi dalam selebaran ini mungkin asing bagi Anda dan mungkin ada variasi dalam
bahasa yang digunakan oleh organisasi dan lembaga yang berbeda. Anda dapat menemukan
glosarium di halaman 5 selebaran ini.

APA PENGERTIAN PELANGGARAN SEKSUAL?
PELANGGARAN SEKSUAL TERJADI JIKA SESEORANG TIDAK MENYETUJUI
TERJADINYA SUATU TINDAKAN SEKSUAL.
Pelanggaran seksual dapat merujuk pada berbagai perilaku seksual yang membuat seseorang
merasa tidak nyaman, takut atau terancam dan dapat mencakup pemerkosaan, kekerasan seksual,
dan pelecehan seksual anak.
Pelanggaran seksual sering dilakukan oleh seseorang yang dikenal, dan dipercaya oleh, korban dan
orang-orang yang dekat dengannya. Pelanggaran seksual dapat terjadi di mana saja. Bisa terjadi
di dalam rumah keluarga, lingkungan masyarakat dan kelembagaan (seperti sekolah, gereja, klub,
fasilitas perawatan lansia atau layanan cacat). Pelanggaran seksual dapat terjadi sekali saja atau
berulang kali dalam periode yang lebih lama.
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MELAPORKAN PELANGGARAN SEKSUAL
KEPADA POLISI
PELAPORAN PELANGGARAN SEKSUAL KEPADA POLISI ADALAH
SUATU LANGKAH PENTING.
Kami akan mendengarkan tanpa menghakimi dan kami akan memperlakukan
Anda dengan sopan dan hormat. Detektif kami adalah spesialis dan dilatih untuk
memahami bahwa pelanggaran seksual bersifat kompleks dan beragam.
Anda tidak perlu khawatir apakah yang terjadi pada Anda merupakan tindak
pidana atau tidak. Kamilah yang bertugas menentukannya. Jika Anda
khawatir tentang sesuatu yang telah terjadi pada Anda, kami mendorong Anda
menghubungi seorang detektif dari salah satu Tim Penyelidikan Pelanggaran
Seksual dan Pelecehan Anak (SOCIT) atau Satgas Sano. Perincian kontak
SOCIT dan Satgas Sano terdapat di halaman 3.
Memberitahukan kami apa yang terjadi pada Anda tidak berarti kasus Anda akan
dilanjutkan ke pengadilan. Kami akan membahas pilihan yang ada bersama
Anda, dan pandangan Anda akan dipertimbangkan dan diperhitungkan.
Kami memahami bahwa mungkin sulit bagi Anda untuk melaporkan pengalaman
Anda kepada kami. Tersedia lembaga pendukung yang dapat membantu
mendampingi Anda terlepas apapun keputusan Anda dalam hal melapor ke
polisi. Anda dapat menemukan daftar lembaga ini di halaman 4.

INFORMASI DUKUNGAN DAN KESEJAHTERAAN
Seorang detektif atau konselor CASA akan bekerja dengan Anda untuk
memastikan Anda diberi dukungan yang sesuai.
Kami akan memberi Anda informasi tentang layanan dukungan gratis yang
tersedia. Layanan ini meliputi:
• Konseling tindak lanjut dan dukungan jangka pendek, menengah dan
panjang
• Bantuan medis dan perawatan medis lanjutan
• Informasi dan dukungan selama proses penyelidikan dan pengadilan
• Perumahan darurat
• Dukungan terkait aplikasi Pengadilan Bantuan Korban Kejahatan
• Informasi dan konseling untuk keluarga, teman dan orang-orang
pendukung.
Informasi tentang layanan dukungan yang tersedia ada di halaman 4.
Layanan ini tersedia untuk Anda terlepas dari keputusan Anda untuk melapor ke
polisi.

APA YANG TERCAKUP DALAM SUATU
PENYELIDIKAN POLISI?
PENYELIDIKAN PELANGGARAN SEKSUAL DILAKUKAN OLEH
DETEKTIF SPESIALIS.

APAPUN BENTUK PELANGGARAN SEKSUAL ADALAH HAL YANG
SERIUS. SEMUA ORANG BERHAK UNTUK DILINDUNGI HUKUM.

Penyelidikan tersebut akan dipimpin oleh seorang detektif yang akan menjadi
kontak utama Anda.

BAGAIMANA JIKA PELANGGARAN SEKSUAL
SUDAH LAMA TERJADI?

Anda akan terus diberi informasi perkembangan penyelidikan dan kami selalu
ada untuk menjawab pertanyaan atau masalah yang mungkin Anda miliki. Kita
bisa membahas bagaimana Anda ingin diberi informasi selama investigasi secara tertulis, melalui telepon, email atau secara langsung. Jika Anda memilih
tidak diberi informasi, harap beri tahukami, atau boleh minta kami untuk
memberikan laporan perkembangan perkara kepada pendukung Anda.

TIDAK ADA KATA TERLAMBAT UNTUK MELAPORKAN PELANGGARAN
SEKSUAL.
Memutuskan untuk melaporkan pelanggaran seksual setelah bertahun-tahun
kemudian biasa dilakukan. Kami memahami bahwa kebanyakan orang yang
mengalami pelanggaran seksual menunda memberi tahu siapapun atau mungkin
tidak pernah memberi tahu siapapun.
Tidak masalah apakah pelanggaran terjadi berjam-jam, berminggu-minggu,
berbulan-bulan, bertahun-tahun atau berpuluh-puluh tahun yang lalu. Detektif
kami akan menyelidikinya.
Kami mendorong Anda untuk melapor terlepas dari kapan pelanggaran seksual
terjadi dan bahkan jika Anda berpikir atau tahu bahwa tersangka sudah
meninggal.

Ada beberapa tahap dalam penyelidikan polisi termasuk mencatat pernyataan
Anda dan mengumpulkan dan memeriksa bukti. Informasi lebih lanjut tentang
apa yang tercakup dalam suatu penyelidikan ada di halaman 2-3.

BAGAIMANA JIKA SAYA TIDAK INGIN
MELANJUTKAN LAGI?
Kami akan mendorong dan mendukung Anda selama penyelidikan. Namun, kami
memahami bahwa Anda mungkin merasa bahwa melanjutkan penyelidikan polisi
bukanlah pilihan terbaik bagi Anda.
Memutuskan untuk tidak melanjutkan sekarang tidak akan menghentikan Anda
untuk melanjutkannya lagi nanti. Namun, penundaan dalam penyelidikan dapat
menyebabkan hilangnya beberapa bukti. Jika ada risiko atas keselamatan
masyarakat, kamimungkin masih perlu melanjutkan penyelidikan.

BAGAIMANA SAYA BISA MELAPOR KE POLISI?

Terlepas dari keputusan Anda, keselamatan dan kesejahteraan Anda
akan menjadi prioritas kami dan kami akan bekerja dengan Anda untuk
menghubungkan Anda dengan layanan dukungan.

Detektif dalam Tim Penyelidikan Pelanggaran Seksual dan Pelecehan
Anak (SOCIT) kami dan Satgas Sano dilatih khusus untuk menyelidiki
pelanggaran seksual.

PEREKAMAN PERNYATAAN ANDA

Untuk melaporkan pelanggaran seksual kepada polisi:
• Hubungi SOCIT setempat (lihat rincian di halaman 3)
• Kunjungi kantor polisi setempat Anda (kunjungi police.vic.gov.au/
location secara detail)
• Telepon Nol tiga kali (000) dalam keadaan darurat.
Laporan pelecehan seksual anak (baik dulu atau sekarang) yang terjadi
dalam lingkungan keagamaan atau kelembagaan juga dapat dibuat kepada
Satgas Sano melalui:
• telepon di 1800 110 007
• email ke sanotaskforce@police.vic.gov.au
Jika Anda belum siap menghubungi kami, Anda dapat menghubungi Pusat
Melawan Serangan Seksual (CASA) untuk berbicara dengan seorang
konselor. Untuk informasi lebih lanjut tentang CASA dan layanan
dukungan lain yang tersedia untuk Anda, lihat halaman 4.

SUATU ASPEK PENTING PENYELIDIKAN ADALAH SAAT POLISI
MENGAMBIL PERNYATAAN ANDA.
Kami biasanya akan mengambil pernyataan Anda pada tahap awal dalam
penyelidikan dan dilakukan secara pribadi. Pernyataan tersebut akan merekam
apa yang dapat Anda ingat terkait kejadian yang Anda alami serinci mungkin.
Kami akan menanyakan tentang semua yang terjadi yang dapat Anda ingat,
termasuk suara, bau, bagaimana perasaan Anda dan apa yang Anda lakukan.
Cobalah untuk menyertakan semuanya. Bahkan hal kecil yang Anda anggap
tidak penting dapat membantu kami dalam penyelidikan.
Kami tahu bahwa mengingat kembali pelanggaran seksual bisa sulit dilakukan.
Tidak mudah untuk berbagi informasi pribadi dan fisik yang bersifat intim.
Detektif kami akan memperlakukan Anda dengan sopan dan hormat. Mereka
dilatih untuk memahami dampak pelanggaran seksual dan akan mendukung
Anda selama proses tersebut Anda boleh membawa seorang pendamping yang
hadir untuk dukungan emosional.
Ambil waktu yang Anda butuhkan untuk membuat pernyataan. Penting bagi
Anda merasa nyaman saat memberikan pernyataan. Memberikan pernyataan
mungkin memakan waktu beberapa jam dan kadang-kadang mungkin perlu
dilakukan beberapa kali pertemuan.
Setelah selesai, salinan pernyataan akan diberikan kepada Anda. Jika nantinya
Anda ingat sesuatu atau menemukan kesalahan dalam pernyataan itu, bicarakan
dengan detektif yang menangani kasus Anda.
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PEMERIKSAAN MEDIS FORENSIK
PELANGGARAN SEKSUAL TIDAK SELALU MEMILIKI CEDERA FISIK.
Bergantung pada keadaan laporan dan jangka waktunya, Anda mungkin
diminta menjalani pemeriksaan medis forensik. Jika pemeriksaan medis
forensik layak dilakukan, kami akan menjelaskan apa yang akan dilakukan
dan akan mengatur pelaksanaan konsultasi untuk Anda dengan persetujuan
Anda.
Pemeriksaan medis forensik tidak wajib dilakukan, akan tetapi perlu
diperhatikan bahwa alat bukti mungkin bisa hilang seiring berjalannya
waktu.
Pemeriksaan medis forensik dilakukan oleh seorang profesional medis
terlatih yang akan menangani setiap kebutuhan medis yang mendesak,
mengumpulkan bukti untuk digunakan dalam penyelidikan, mungkin
mengambil foto dari setiap cedera dan akan membahas segala pertanyaan
yang mungkin Anda miliki terkait infeksi menular seksual atau kehamilan.
Anda berhak untuk memiliki advokat konselor CASA dan/atau hadirnya
seorang pendukung selama pemeriksaan.
Untuk informasi lebih lanjut tentang pemeriksaan medis forensik,
harap kunjungi situs web Institut Kedokteran Forensik Victoria di
vifm.org

MENGHADIRI PENGADILAN DAN DUKUNGAN
SAKSI
Jika dilajuktan ke pengadilan, seorang detektif atau jaksa penuntut akan
menjelaskan prosesnya kepada Anda dan akan memberitahukan info
terbaru kepada Anda. Ada beberapa tahap dalam proses pengadilan dan ini
bervariasi tergantung di pengadilan mana perkaranya ditangani.
Di pengadilan sudah ada pengaturan khusus yang dirancang untuk
meminimalkan trauma. Ini termasuk memberikan bukti dari lokasi lain
melalui CCTV, menggunakan layar pemisah di ruang sidang untuk
memastikan terdakwa tidak terlihat oleh Anda dan mengijinkan seorang
pendukung hadir bersama Anda saat Anda bersaksi.
Untuk informasi lebih lanjut tentang menghadiri pengadilan, kunjungi
situs web Departemen Kehakiman dan Keselamatan Masyarakat di
victimsofcrime.vic.gov.au
Tersedia layanan bagi Anda dan keluarga untuk mendampingi dan
mendukung Anda di pengadilan, seperti Kantor Layanan Bantuan Saksi
Jaksa Penuntut Umum. Kami dapat membuat rujukan ke layanan dukungan
spesialis ini jika diperlukan.
Untuk informasi lebih lanjut, harap kunjungi situs web Witness
Assistance Service di victimsandwitnesses.opp.vic.gov.au

PENGUMPULAN ALAT BUKTI LAINNYA

MENGHUBUNGI POLISI

Kami akan mengumpulkan bukti-bukti terkait pidana tersebut. Yang kami
kumpulkan sebagai bukti tergantung pada keadaan pelanggaran seksual
tersebut.

TIM PENYELIDIKAN PELANGGARAN SEKSUAL DAN
PELECEHAN ANAK (SOCIT)

Bukti yang dikumpulkan selama investigasi akan disimpan dengan aman
dan semua barang yang diambil sebagai bukti hanya akan disimpan selama
diperlukan. Pada akhir proses, kami akan membahas dengan Anda benda
mana yang ingin dikembalikan pada Anda.
Kami akan mengambil pernyataan dari orang-orang yang mungkin
telah menyaksikan pelanggaran seksual tersebut atau mungkin dapat
memberikan informasi yang dapat membantu penyelidikan. Kami memahami
bahwa Anda mungkin enggan jika detektif berbicara dengan keluarga atau
teman Anda.
Kami menghormati privasi Anda dan tidak akan mengungkapkan informasi
yang tidak perlu ketika berbicara kepada saksi. Jika Anda khawatir tentang
siapapun yang mungkin kami ajak bicara, beri tahu kami supaya kita dapat
mendiskusikannya.

Anda dapat melaporkan pelanggaran seksual kepada SOCIT. Kami
memiliki SOCIT yang berlokasi di Victoria.
Lokasi dan nomor telepon SOCIT tercantum pada halaman berikut.
Lokasi dibagi menjadi beberapa wilayah untuk memudahkan Anda
menemukan unit terdekat.

SATUAN TUGAS (SATGAS) SANO
Satgas Sano memiliki kantor pusat di Melbourne tetapi beroperasi di
seluruh negara bagian Victoria. Anda dapat melaporkan pelecehan
seksual anak (baik dulu maupun sekarang) yang terjadi dalam
lingkungan keagamaan atau kelembagaan kepada Satgas Sano.
Telepon Nol Tiga Kali (000) dalam keadaan darurat.

MEWAWANCARAI TERSANGKA

TIM PENYELIDIKAN PELANGGARAN SEKSUAL DAN
PELECEHAN ANAK (SOCIT)

Jika terdakwa diketahui atau telah diidentifikasi, kami mungkin akan
mewawancarai mereka.

Metropolitan Barat Laut

Metropolitan Selatan

Mernda (03) 9216 1310
Fawkner (03) 9355 6100
Brimbank (03) 9313 3460
Melbourne (03) 8690 4056
Westgate (03) 9216 0566

Dandenong (03) 8769 2200
Seaford (03) 8770 1000
Bayside (03) 8530 5100

Bergantung pada situasinya, tersangka dapat ditahan, dibebaskan atau
diberikan jaminan bebas bersyarat (bail) sampai perkara di pengadilan
dimulai.
Keamanan Anda akan menjadi prioritas kami dalam setiap tahap
penyelidikan. Kami akan terus memberi Anda informasi dan mendiskusikan
dengan Anda cara mengatur keselamatan Anda.

MEMERIKSA BARANG BUKTI
Pada akhir investigasi, semua bukti yang dikumpulkan akan diperiksa
oleh orang yang dilatih secara khusus untuk membuat keputusan tentang
perkara yang dapat dilanjuktan ke pengadilan. Keputusan ini diambil setelah
pertimbangan seksama atas bukti yang tersedia dan atas aturan hukum.

TIDAK SEMUA INVESTIGASI DILANJUKTAN KE PENGADILAN.
Ini bukan berarti kami tidak memercayai Anda. Ini hanya berarti bahwa kita
tidak memiliki cukup bukti untuk memenuhi persyaratan yang diperlukan
untuk penuntutan pidana. Jika ini terjadi, kami akan membicarakannya
dengan Anda dan menjelaskan alasannya.

Victoria Barat
Ballarat (03) 5336 6055
Central Victoria (Bendigo)
(03) 5444 6752
Colac (03) 5230 0044
Geelong (03) 5246 8100
Horsham (03) 5382 9241
Ararat (03) 5355 1500
Mildura (03) 5023 5980
Swan Hill (03) 5036 1600
Warrnambool (03) 5560 1333

Metropolitan Timur
Bairnsdale (03) 5150 2677
Benalla (03) 5760 0200
Box Hill (03) 8892 3292
Knox (03) 9881 7939
Central Gippsland (Morwell)
(03) 5120 0300
Sale (03) 5142 2200
Seymour (03) 5735 0208
Shepparton (03) 5820 5878
Wangaratta (03) 5723 0848
Wodonga (02) 6049 2672

SATUAN TUGAS (SATGAS) SANO
1800 110 007
sanotaskforce@police.vic.gov.au
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SIAPA LAGI YANG BISA SAYA HUBUNGI?
Ada sejumlah organisasi yang terpisah dari Kepolisian Victoria yang dapat
Anda hubungi untuk informasi dan dukungan lebih lanjut. Organisasi
tersebut dapat mendukung Anda terlepas dari keputusan Anda untuk
melapor ke polisi.

PUSAT MELAWAN PENYERANGAN SEKSUAL
1800 806 292
casa.org.au
Pusat Melawan Penyerangan Seksual memberikan konseling dan dukungan
gratis kepada wanita, anak-anak dan pria yang menjadi korban/mengalami
kekerasan seksual. Untuk mengakses CASA terdekat selama jam kerja,
telepon 1800 806 292.

JALUR TELEPON KRISIS PENYERANGAN SEKSUAL SETELAH JAM
KERJA
1800 806 292
casa.org.au
Jalur Telepon Krisis Penyerangan Seksual setelah jam kerja menyediakan
layanan konseling dan dukungan krisis di seluruh negara bagian untuk
semua korban/penyintas kekerasan seksual kapan saja dalam hidup mereka
dan mengoordinasikan respons peduli krisis di luar jam kerja dengan CASA
untuk para korban/mengalami kekerasan seksual yang baru saja terjadi.
Jam operasinya antara 17:00 malam hingga 9:00 keesokan harinya dan
sepanjang akhir pekan dan hari libur umum.

DEPARTEMEN KEHAKIMAN DAN KESELAMATAN MASYARAKAT
1800 819 817
0427 767 891 (Teks)
victimsofcrime.vic.gov.au
Departemen Kehakiman dan Keselamatan Masyarakat memberikan
informasi dan dukungan gratis 7 hari seminggu antara jam 8 pagi dan 11
malam. Mereka memberikan informasi dan saran tentang melaporkan
tindak pidana dan informasi mengenai hak-hak Anda, proses pengadilan
dan layanan lain yang dapat membantu Anda. Mereka juga dapat membantu
Anda dalam mengajukan kompensasi dan bantuan keuangan.

SKEMA GANTI RUGI NASIONAL
1800 737 377
nationalredress.gov.au

LAYANAN NASIONAL KONSELING UNTUK PEYERANGAN SEKSUAL
DAN KEKERASAN KELUARGA

Skema Ganti Rugi Nasional memberikan dukungan kepada orang-orang
yang telah mengalami pelecehan seksual anak dalam suatu lembaga.
Skema ini membantu orang-orang yang telah mengalami pelecehan seksual
anak dalam suatu lembaga untuk mendapatkan akses ke konseling, respons
pribadi langsung dari institusi dan pembayaran Ganti Rugi. Skema Ganti
Rugi Nasional dapat dihubungi dari hari Senin sampai Jumat jam 8 pagi
sampi jam 5 sore. Rincian layanan dukungan ganti rugi gratis dan rahasia
juga tersedia di nationalredress.gov.au/support atau dengan menghubungi
nomor di atas.

1800 737 732 (1800RESPECT)
1800RESPECT.org.au

KANTOR ADVOKAT PUBLIK

Layanan Nasional Konseling untuk Peyerangan Seksual dan Kekerasan
Keluarga adalah layanan nasional konseling telepon dan online yang buka
24 jam sehari, 7 hari seminggu untuk para korban/penyintas penyerangan
seksual atau kekerasan keluarga baik di masa lalu dan sekarang. Mereka
menyediakan layanan juru bahasa dan bahasa isyarat (Auslan).

LANGKAH AMAN (SAFE STEPS)
1800 015 188
safesteps.org.au
LANGKAH AMAN (SAFE STEPS) adalah layanan di seluruh negara bagian
untuk perempuan dan anak-anak yang mengalami kekerasan dan pelecehan
dari pasangan atau mantan pasangan, anggota keluarga lain atau seseorang
yang dekat dengan mereka. Mereka menyediakan serangkaian layanan
dukungan komprehensif untuk memungkinkan perempuan dan anakanak untuk - dan tetap - bebas dari kekerasan. Wanita yang mengalami
kekerasan keluarga dapat menelepon 24 jam sehari 7 hari seminggu dan
berbicara secara rahasia dengan wanita lain untuk mendapatkan informasi
tentang layanan dukungan kekerasan keluarga, hak hukum dan pilihan
akomodasi.

INTOUCH PUSAT MULTIKULTURAL MELAWAN KEKERASAN
KELUARGA
03 9413 6500
intouch.org.au
inTouch adalah layanan kekerasan keluarga spesialis yang memberikan
dukungan responsif secara budaya kepada perempuan dari latar belakang
migran dan pengungsi yang sedang atau pernah mengalami kekerasan
keluarga. Layanan ini gratis dan rahasia untuk wanita yang tinggal di Victoria
dan berusia 18 tahun ke atas. Wanita yang mengalami kekerasan keluarga
dapat menghubungi inTouch di 1800 755 988 (bebas pulsa) antara pukul
09:00 hingga 17:00, Senin hingga Jumat.

1300 309 337
publicadvocate.vic.gov.au
Kantor Advokat Publik mendorong dan melindungi hak dan kepentingan
para penyandang disabilitas. Layanan saran tersebut menyediakan saran
dan informasi ahli untuk para penyandang disabilitas, keluarga, pekerja,
profesional bidang kesehatan dan kesejahteraan dan pihak berkepentingan
tentang hal-hal yang mencakup perwalian, administrasi, surat kuasa,
persetujuan medis, kapasitas dan advokasi. Layanan saran dapat
dihubungi selama jam kerja. Petugas Piket setelah jam kerja tersedia untuk
memberikan saran mendesak di luar jam kerja.

LAYANAN HUKUM WANITA VICTORIA
03 8622 0600 (Metro)
1800 133 302 (Daerah)
womenslegal.org.au
Layanan Hukum Wanita Victoria membantu wanita yang mengalami
kemalangan dan menghadapi masalah hukum karena rusaknya hubungan
dan kekerasan. Mereka dapat membantu terkait perlindungan dari
kekerasan keluarga dan perintah intervensi keselamatan pribadi, hak
asuh dan akses anak, pembagian harta setelah perpisahan, perpisahan
dan perceraian serta aplikasi untuk korban kejahatan. Nasihat keuangan
juga tersedia bagi perempuan yang mengalami masalah hutang, kesulitan
keuangan atau mengakses hak keuangan setelah putusnya hubungan.

KOMISARIS ESAFETY
esafety.gov.au/key-issues/image-based-abuse
eSafety dapat membantu dalam penghapusan gambar atau video yang
intim, dan dalam beberapa kasus, mengambil tindakan terhadap orang yang
berbagi gambar atau video intim tanpa persetujuan orang tersebut di dalam
gambar.
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DAFTAR ISTILAH

DETEKTIF

Tersangka
Istilah yang digunakan dalam selebaran ini untuk menggambarkan orang
yang diduga telah melakukan pelanggaran. Mereka juga dapat disebut
sebagai terduga, pelanggar, terdakwa, responden atau pelaku tergantung
pada konteksnya.

Detektif
Seorang petugas polisi spesialis yang sangat terlatih yang menyidik
pelanggaran seksual, pelecehan anak dan kegiatan kriminal lainnya.

Pemeriksaan medis forensik
Pemeriksaan medis yang tujuan awalnya untuk mengobati, menilai,
mendokumentasikan dan menafsirkan cedera yang diderita karena suatu
tindak pidana. Ini dilakukan oleh seorang profesional medis terlatih yang
disebut Petugas Medis Forensik atau Pemeriksa Perawat Forensik.

Kantor Jaksa Penuntut Umum
Kantor pengacara yang menuntut suatu pidana berat atas nama Direktur
Penuntutan Umum. Ini adalah organisasi terpisah dari Kepolisian Victoria.

Satuan Tugas (Satgas) Sano
Unit spesialis dalam Kepolisian Victoria yang menyidik laporan pelecehan
seksual anak (baik masa lalu maupun saat ini) yang terjadi dalam lingkungan
keagamaan atau kelembagaan.

Pelanggaran seksual
Berbagai perilaku seksual non-konsensual. Ini termasuk pemerkosaan,
pelecehan seksual dan pelecehan seksual anak.

Tim Penyelidikan Pelanggaran Seksual dan Pelecehan Anak
(SOCIT)
Tim spesialis detektif yang menyidik laporan pelanggaran seksual dan
pelecehan anak.

Pernyataan
Penjelasan rinci tentang fakta dan peristiwa yang disaksikan oleh seseorang
yang berhubungan dengan pidana tersebut. Biasanya dalam bentuk tertulis
tetapi kadang-kadang dapat direkam dalam bentuk video.

Lembaga atau layanan pendukung
Sebuah organisasi, terpisah dari Kepolisian Victoria yang menyediakan
berbagai dukungan kesejahteraan dan layanan bantuan seperti konseling,
informasi tentang penyelidikan dan proses pengadilan, bantuan medis dan
perumahan darurat.

Orang pendukung
Seseorang yang menawarkan dukungan emosional selama proses
penyelidikan. Mereka bisa merupakan teman, anggota keluarga atau
petugas atau sukarelawan dari layanan dukungan. Orang tersebut tidak
boleh merupakan saksi pelanggaran tersebut dan tidak boleh mengganggu
penyelidikan polisi.

MEMBERI SARAN DAN MASUKAN
Jika Anda yakin bahwa kami tidak memperlakukan Anda dengan hormat
atau memberi Anda informasi yang benar, Anda dapat mengajukan keluhan
dengan cara:
• Menghubungi kantor polisi setempat (rincian lebih lanjut ada di
police.vic.gov.au/location)
• Kirimkan email ke complaint@police.vic.gov.au
Jika Anda ingin memberikan masukan yang positif atas layanan yang telah
Anda terima, kirim email ke compliments@police.vic.gov.au

Pengakuan atas Pemilik Tradisional
Kepolisian Victoria menyampaikan penghormatan kepada Pemilik Tradisional tanah tempat kami tinggal dan bekerja.
Kami memberikan penghormatan kepada Penatua dan semua penduduk Aborigin dan Kepulauan Selat Torres yang terus merawat negara,
budaya, dan warga mereka.
Disahkan dan diterbitkan oleh Kepolisian Victoria
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