
Wanita dan anak-anak dapat mengalami banyak bentuk kekerasan dan 
pelecehan yang berbeda. Statistik menunjukkan bahwa perilaku ini sebagian 
besar dilakukan oleh pria. 
Untuk membantu Anda secara efektif mengidentifikasi, mendukung dan 
merespons individu dan keluarga yang mungkin mengalami kekerasan 
domestik, keluarga dan seksual (KDKS), adalah penting untuk mengetahui 
apa KDKS tersebut dan bagaimana Anda dapat membantu. 

Apakah Kekerasan Domestik, Keluarga 
dan Seksual? 
Kekerasan domestik dan keluarga adalah perilaku 
yang melecehkan oleh pasangan, bekas pasangan, 
seseorang yang berhubungan intim dengan korban, 
atau dari anggota keluarga termasuk generasi yang 
berbeda, dimana perilaku ini menguasai atau 
membuat korban takut. 

Bukan hanya secara fisik 
Kekerasan domestik dapat mencakup: 
• kekerasan fisik yang menyebabkan cedera –

memukul, menggigit, mendorong,
menendang, mencekik

• kekerasan seksual – memaksa seseorang
berhubungan seks. Dapat termasuk
perkosaan dan pelecehan seksual, perbuatan
sumbang dan pelecehan seksual anak

• pelecehan emosional dan psikologis  –
mengata-ngatai atau mempermalukan
pasangan di muka umum

• pelecehan verbal – berteriak, memaki atau
terus mengkritik pasangan

• pelecehan sosial – mengisolasi dan
menghalangi seseorang menemui teman
dan keluarga

• pelecehan spiritual – tidak memperbolehkan
atau menggunakan kepercayaan dan
praktek agama untuk mengatur dan
mendominasi seseorang

• merusak properti – untuk menguasai,
mengintimidasi, mengancam atau
merendahkan

• pelecehan keuangan – mengatur keuangan
atau menolak memberi uang yang
diperlukan

• mengancam akan melukai – termasuk anak-
anak atau binatang peliharaan

• menguntit – mengejar seseorang yang tidak
mau diikuti, secara langsung maupun lewat
online

• pelecehan seksual dan intimidasi di tempat
kerja dan di muka umum

• praktik sunat perempuan
• pernikahan paksa dan pernikahan anak
• yang disebut kejahatan ‘mulia’ – melibatkan

kekerasan dan menakut-nakuti untuk
mengatur wanita, berdasarkan persepsi
bahwa dia telah berbuat sesuatu yang
mempermalukan keluarga

• pelecehan yang berhubungan dengan mas
kawin – dimana mas kawin yang diberikan
dianggap tidak memuaskan oleh pengantin
pria dan/atau keluarganya. Dapat
mengakibatkan pelecehan pengantin wanita
sebelum, selama dan sesudah pernikahan
dan pelecehan serta kekerasan untuk
memeras mas kawin lebih banyak. Dalam
kasus ekstrim dapat berakibat kematian.
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Di bawah Hukum 
Siapapun berhak hidup dengan aman dan 
diperlakukan dengan rasa hormat. Hukum di 
Australia memperlakukan pria dan wanita sama. 
KDKS tidak bisa diterima dan merupakan 
kejahatan hukum. 

Di Australia Selatan, di bawah undang-undang, 
pelaku KDKS dapat dihukum berdasarkan alasan 
penyerangan, jika cedera terjadi, berdasarkan 
alasan membahayakan. 

Bagaimana mengenal tanda orang 
yang mengalami KDKS? 
KDKS berdampak buruk pada korban, anak, 
keluarga dan teman mereka. KDKS dapat terjadi 
pada siapapun, tidak mengenal usia, kelas, 
orientasi sosial, kemampuan, suku, gender atau 
agama. 

Beberapa tanda seorang wanita mengalami 
KDKS termasuk: 

• Tiba-tiba berhenti keluar rumah tanpa
alasan

• Sangat kuatir akan membuat seseorang
marah

• Membuat alasan untuk membela perilaku
negatif seseorang

• Ada bekas cedera di tubuhnya yang tidak
dapat dijelaskan

• Berhenti berkumpul dengan keluarga dan
teman-teman

• Kelihatan takut atau berhati-hati bila
berada di dekat orang tertentu

• Kelihatan kuatir sedang diawasi, diikuti
atau seakan diatur.

Apa saja tanda perilaku keras atau 
melecehkan? 
Pelaku kekerasan dan pelecehan dapat: 

• Bertindak dengan cara membuat
istri/pacar/pasangan mereka takut

• Selalu meremehkan istri/pacar/pasangan
mereka

• Mengancam akan melukai
istri/pacar/pasangan mereka

• Mengatur istri/pacar/pasangan mereka
termasuk: 

o Ke mana mereka pergi
o Siapa yang mereka temui atau bicara

dengan
o Dipakai apa uang mereka
o Bagaimana dan kapan mereka

menggunakan telpon, mobil atau
komputer mereka

o Bagaimana mereka harus berperilaku
dengan membuat banyak peraturan

o Marah jika wanita tersebut tidak menuruti
peraturan mereka.

Langkah berikutnya 
Tidak ada tempat untuk KDKS dalam 
masyarakat atau budaya apapun. Anda dapat 
memainkan peran penting dalam menghalangi 
dan mengatasi KDKS dan menjaga kemanan 
wanita dan anak-anak. 

Untuk mengetahui apakah seseorang 
mengalami KDKS sediakan waktu untuk 
mendengarkan dan mendukung mereka. 

Informasi selanjutnya tersedia di 

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

Dalam keadaan darurat atau bila 
seseorang berada dalam bahaya 
hubungi 000 segera. 

Lembar ini adalah lembar pertama dari 4 Lembar Fakta. Informasi selanjutnya tentang 
bagaimana Anda dapat membantu seseorang yang mengalami KDKS tersedia pada Lembar 
Fakta 2. Untuk mengetahui bagaimana mempromosikan kesetaraan gender dan rasa hormat 
lihat Lembar Fakta 3 dan 4. 

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