
Misi Kami:
Memajukan kesejahteraan 
komunitas masyarakat Asia 
Pasifik di Colorado melalui 

pemberian pelayanan medis, 
kesehatan mental, dan layanan 

lainnya yang terkait.

Visi Kami:
Menjadikan masyarakat yang 

sehat dan berdaya saing.

Other APDC Services:
• Kesehatan mental dan medis
• Pencegahan dan Kesehatan
• Program literasi dan Bahasa    
Inggris
• Program anak dan remaja
• Interpretasi dan terjemahan
• Bantuan komunitas

www.apdc.org

Jika korban meninggal atau 
tidak mampu beraktivitas, 

maka pasangan korban, 
orang tua, anak, saudara 
kandung, kakek/nenek, 

cucu, perwakilan penting 
lainnya, atau perwakilan sah 

lainnya dapat mengklaim 
hak-hak ini

Indonesian

 1537 Alton St.
Aurora, CO 80010

Phone:303.923.2920
Crisis Line: 720.394.7909

Bantuan Korban 
      Kekerasan



• Diperlakukan dengan adil, hormat dan 
bermartabat.
• Mendapat informasi terkait keputusan 
pengajuan/penolakan tuntutan.
• Bebas dari intimidasi, kekerasan, atau 
pelecehan, dan memiliki hak untuk 
diinformasikan terkait langkah-langkah yang 
dapat diambil jika terjadi intimidasi.
• Pengembalian barang milik korban setelah 
tidak lagi dibutuhkan sebagai barang bukti.
• Mendapat informasi terkait hasil tes HIV 
yang diperintahkan oleh pengadilan.
• Mendapat informasi tentang ketersediaan 
bantuan keuangan dan layanan masyarakat.
• Mendapat informasi tentang semua hak 
yang dimiliki korban.
• Mendapat informasi secara berkala pada 
kasus lama melalui permintaan tertulis.
• Mendapat informasi tentang proses 
penegakanhukum terhadap Undang-Undang 
Hak Korban.
• Mendapat informasi (atas permintaan) 
terkait pembebasan, 
pemberhentian atau pemindahan secara 
permanen dari tahanan penjara daerah 
sementara pada saat seseorang tertuduh/
dihukum atas kejahatannya.
• Menerima dan menyiapkan pernyataan 
dampak korban dan untuk dapat hadir dan/
atau mendengar di vonis hukuman.
• Memiliki hak, atas pertimbangan jaksa 
wilayah, untuk melihat semua atau sebagian 
laporan pra hukuman dari departemen masa 
percobaan.
• Mencegah pihak manapun di pengadilan 
dari menarik kesaksian yang meyakinkan 
mengenai alamat korban, nomor telepon, 
tempat kerja atau informasi lokasi lainnya.

Hak-Hak Anda Sebagai
    Korban Kejahatan

Layanan yang disediakan

Layanan termasuk:
• Rujukan/intervensi untuk 
konseling krisis
• Pendidikan/ informasi dan 
rujukan kepada organisasi/ 
agency lainnya
• Pengarahan melalui jalur 
hukum
• Bantuan kompensasi untuk 
korban 
• Bantuan untuk korban dan 
saksi kejahatan
• Interpretasi dan translasi 
dokumen
• Rujukan bantuan hukum legal
• Informasi mengenai hak-hak 
korban

APDC’   Victim Assistance 
adalah satu-satunya 

organisasi berbasis Asia 
Pasifik di Colorado yang 

secara khusus membantu 
korban kejahatan yang 

kurang terlayani dan 
kurang terwakili. Kami 

melayani beragam 
kelompok etnis yang 

menghadapi tantangan 
karena kendala bahasa, 

budaya, generasi, agama, 
dan ekonomi.

Bantuan Korban
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