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Combined Women’s Refuge Group (CWRG) 
adalah badan puncak yang mewakili kepentingan 
dan kekhawatiran sektor perlindungan kekerasan 
dalam rumah tangga dan keluarga di Queensland 
Tenggara. 
Kami menyatukan pertolongan kekerasan dalam 
rumah tangga dan keluarga untuk menyokong 
hak perempuan dan anak agar hidup bebas dari 
kekerasan.
www.cwrg.org
Pengembangan dan pembuatan brosur ini didanai 
oleh Challenge DV. 
www.challengeDV.org 
Ilustrasi oleh LM Strangways. Banyak Budaya, Satu Jalan



Apa itu kekerasan 
dalam rumah tangga 
dan keluarga?
Kekerasan dalam rumah tangga dan keluarga 
terdiri dari berbagai perilaku yang dilakukan 
dengan sengaja untuk mendapatkan kekuasaan 
atas orang lain. Kekerasan terjadi dalam berbagai 
jenis hubungan, termasuk pasangan suami istri, 
pengasuh, dan anggota keluarga yang berbeda. 
Kekerasan dalam rumah tangga mencakup banyak 
bentuk perilaku pengendalian, termasuk kekerasan 
fisik, ancaman, intimidasi, dan/atau mengontrol ke 
mana Anda pergi dan dengan siapa Anda bertemu.

Apa itu tempat 
perlindungan perempuan?
Tempat perlindungan perempuan menyediakan 
akomodasi yang aman dan dukungan praktis untuk 
perempuan dan anak-anak yang ingin melarikan diri 
dari situasi kekerasan. 

Tempat ini terkadang disebut dengan tempat 
penampungan wanita, rumah aman, atau tempat 
persembunyian rahasia.

Ada sedikit perbedaan di antara semua tempat 
perlindungan, namun, semua menyediakan tempat 
bagi Anda untuk memasak dan merawat anak-anak 
Anda. Beberapa tempat perlindungan memiliki 
dapur bersama; namun keluarga selalu memiliki 
ruang pribadi untuk tidur.

Apa yang dapat Anda lakukan?
 z Laporkan kepada DVConnect atau polisi tentang 

Alur Kejadian Kekerasan dalam Rumah Tangga.
 z Pertimbangkan dengan baik dengan siapa saja 

Anda menceritakan rencana Anda, termasuk anak 
dan teman.

 z Putuskan siapa yang akan Anda hubungi dan ke 
mana Anda akan pergi jika merasa terancam atau 
dalam bahaya.

 z Pertimbangkan keselamatan anak-anak Anda dalam 
rencana Anda.

 z Tabung uang Anda untuk transportasi dan dapatkan 
rumah dan kunci mobil tambahan. 

 z Simpan daftar nomor telepon penting, seperti taksi 
dan polisi setempat.

 z Kemas tas dengan pakaian dan obat-obatan.
 z Tinggalkan kunci cadangan dan salinan surat-surat 

penting (mis., paspor, akta kelahiran, dan buku 
nikah) kepada seseorang yang Anda percayai.

 z Buat daftar barang yang ingin Anda ambil kembali.

Apakah tempat perlindungan perempuan 
aman dan nyaman?
Ya, semua alamat dan nomor telepon tempat 
perlindungan sangat rahasia, dan tempat 
perlindungan memiliki keamanan. 

Berapa lama para perempuan dan anak-
anak tinggal di tempat perlindungan?
Tempat perlindungan menampung perempuan 
dan anak-anak selama mereka membutuhkan.  

Apakah ada uang sewa yang dikenakan 
di tempat perlindungan perempuan?
Uang sewa tidak lebih dari 25% dari 
penghasilan Anda dan keadaan individu 
selalu dipertimbangkan.

Saya memiliki disabilitas. Apakah saya 
dapat mengakses tempat perlindungan?
Ya. Tempat perlindungan memiliki akomodasi 
yang dapat diakses. Hubungi DVConnect dan 
jelaskan keperluan Anda.

Bagaimana dengan hewan 
peliharaan saya?
Banyak tempat perlindungan memiliki 
akomodasi ramah hewan peliharaan. Atau, 
RSPCA dapat membantu memelihara hewan 
peliharaan Anda di rumah untuk memastikan 
mereka aman.

 T&J 
DVConnect Womensline Bantuan 
gawat darurat selama 24 jam
1800 811 811 • www.dvconnect.org
DVConnect menyediakan saluran bantuan 
kekerasan dalam rumah tangga dan 
keluarga gratis.
DVConnect dapat membantu Anda 
menghindari kekerasan dalam rumah tangga 
dengan menyediakan akses ke transportasi 
darurat dan akomodasi yang aman.

Cara terbaik untuk membuat rencana 
keselamatan adalah dengan layanan bantuan. 

Hubungi DVConnect di 1800 811 811.
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