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Untuk korban kejahatan

Kepolisian Fukuoka

Untuk korban kejahatan
【Sistem prosedur pidana】
Sistem prosedur pidana artinya menjelaskan pelaku kejahatan, mengenali
fakta kejahatan, dan sampai pelaku kejahatan dihukum.
Sistem ini dibagikan tahap 3 yaitu penyelidikan(polisi),
penuntutan(jaksa), dan persidangan(pengadilan).
Kasus anak kejahatan, dan prosedur tersebut berbeda.
Polisi
Mulai

Terjadi

penyelidikan

kejahatan

Tidak ditahan

Penangkapan

Melimpahkan dokumen
dan tersangka kepada
jaksa.
dalam
kurun
waktu paling lama 48
jam.
Jaksa minta permintaan
penahanan kepada hakim
dalam kurun waktu paling
lama 24

Mendengar cerita kejahatan
dari korban dan pihak terkait

jam.

Melimpahkan
dokumen
dan
tersangka

検察

Pembebasan

Polisi, dan jaksa
melakukan
penyelidikan
bersama kerja

Melimpahkan
dokumen
dan
tersangka

Penahanan

Penahanan
１０ hari＋１０ hari

Pembebasan

Prosedur jaksa minta
permulaan persidangan
kepada hakim

Pengadilan

Ada kasusc
penangkapan atau
tidak.

Penuntutan

Bukan
penuntutan

Perintah
singkat

Sidang
pengadilan

Penuntutan

Denda・denda kecil

Bersalah

Tidak
bersalah

penahanan・hukuman dan lain lain
penjara など

Penundaan

Pembebasan

Bukan
penuntutan

【Hal permintaan kerja sama atas penyelidikan polisi】
Mendengarkan keadaan
Penyidik bertanggung jawab Anda mendengarkan keadaan kejahatan,
dan situasi pelaku kejahatan dengan teliti.
Penyerahan barang bukuti
Serahkanlah pakaian yang Anda pakai ketika
terkena kejahatan, dan barang pemilikan Anda dan lain lain sebagai
barang bukuti.
Saksi
Ketika polisi memasutikan TKP, polisi melakukan saksi, pandu sampai TKP,
dan rekonstruksi keadaan kejahatan dan sebagainya.

Kami mencari pembuktikan kejahatan, dan menjelaskan pelaku
kejahatan.
Tolong kerja sama.
【Dukungan korban atas polisi】
（Sistem tanggungan pengeluaran publik dan lain lain）

Ada sistem tanggungan pengeluaran pubrik atas biaya berikut. Setiap sistem ada kebutuhan
tertentu.
Biaya pengobatan medis・biaya surat autopsi dan lain lain ditanggung
① Biaya konsultasi awal・biaya diagnosis kasus Anda terluka berat
dengan dicederai, dan korban seksual
② Biaya surat autopsi kasus meninggal keluarga Anda(kasus otopsi
dilakukan).

Biaya konseling
Biaya konseling yang diperiksakan ke dokter psikiater, dan dokter
psikosomatis dan lain lain karena ada pengaruh kejahatan
Biaya penginapan terkait dengan pengungsian sementara darurat
Biaya penginapan hotel untuk pengungsian sementara jika tidak dapat tinggal
di rumah karena ada pengaruh kejahatan.

【Cara bernapas yang tenang hati】
Ada kemungkinan pikiran Anda, dan tubuh Anda berubah misalnya tidak dapat
tidur, dan tidak ada nafsu makan dan lain-lain karena Anda terkena kejahatan

Bernapaslah

①

dengan perlahan-

②

lahan dengan

③

sikap nyaman

④

Bernapaslah dari hidung pada 1
detik～３ detik
Hentilah napas padan ke- 4
detik
Buanglah napas melalui mulut
pada 5 detik～１０ detik
Ulanglah 5 kali atau 10 kali di
atas

Buka, dan tutup
tangan, dan
regankan

Konsultasikanlah ke kantor polisi yang menangani kasus tersebut
Jika ada keselitan mengenai korban kejahatan.

Loket konsultasi（penanganan orang asing)
【Konsultasi undang-undang】

）

『Asosiasi pengacara prefektur Fukuoka』
Pusat konsultasi undang-undang orang asing.
Kami melakukan konsultasi undang-undang dengan gratis (sistem pemesan sebelumnya)
０９２－７３７－７５５５
Hari dan waktu penerimaan pemesan bahasa Jepang hari senin, dan jumat(selain hari libur) pada jam
Bahasa Jepang, bahasa China, dan bahasa korea hari jumat ke-2 pada jam 10:00～13:00

Bahasa Jepang, bahasa Englis, dan bahsa china hari jumat ke-4 pada jam 10:00～13:00

【Loket khusus wanita】
『Pusat perempuan di Asia』
【Hotline wanita】nomor telepon

０９２－５１３－７３３３

Hari, dan waktu penerimaan Bahasa Jepang, Inggris,
hari senin～jumat pada jam 9:00～17:00
Bahasa China hari senin, selasa, labu, jumat pada jam 9:00～17:00
Konsultasikanlah kami terlebih dahulu tentang
Bahasa Filipina, Thailand, korea.

【Multi bahasa SNS Konsultasi＠AWC】
Bahasa Inggris, China, korea, Thai, Portugal, Spanyol, Rusia, Filipina.

【Loket konsultasi biasa】
『Pusat konsultasi orang asing di prefektur Fukuoka』
Kami melakukan konsulutasi biasa, dan informasi pemberitahuan.
Gunakanlah pusat ini, jika Anda tidak tahu tempat konsultasi juga.
Nomor telepon ０１２０－２７９－９０６

E-mail fukuoka-maic@kokusaihiroba.or.jp
Hari, dan waktu penerimaan setiap hariselain
tahun baru, akhir tahun）
Jam 10:00～19:00

Bahasa penanganan

21 bahasa

Bahasa Jepang・Inggris･Cina･Korea･Vietnam･Nepal･Indonesia
Tagalog･Thailand･Portugal･Spanyol･Perancis･Jerman
Italia･Rusia･Malaysia･Myanmar･Khmer･Mongolia･Sinhala･Hindi

Markas besar kepolisian Fukuoka bidang korban・konsultasi
alamat Higasi kouen hakataku kota Fukuoka 7-7 Prefektur Fukuoka
℡092-641-4141(2533)

10:00～16:00

