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000 
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Sambungan Langsung Keamanan Nasional 

1800 1234 00 
Melaporkan kegiatan mencurigakan 

Penghenti Kejahatan 

1800 333 000 
Melaporkan kejahatan tanpa 

menyebutkan nama   

 

secureNSW 

secureNSW adalah situs web Pemerintah NSW yang menyediakan informasi mengenai upaya 
melawan terorisme di New South Wales. Sebagian informasi situs web tersebut telah 
diterjemahkan di bawah ini. 

Nomor telepon untuk keadaan darurat dan penting 

Penting bagi Anda untuk mengetahui nomor telepon yang dapat dihubungi sehubungan dengan 
penanggulangan terorisme, dan kapan Anda perlu menelepon nomor-nomor tersebut. Panggilan 
telepon ke triple zero (000), National Security Hotline (Sambungan Langsung Keamanan 
Nasional) dan Crime Stoppers (Penghenti Kejahatan) adalah gratis dari telepon mana saja di 
Australia, dan beroperasi 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Jika Anda tidak dapat berbahasa Inggris 
dengan baik, operator akan menyambungkan seorang juru bahasa untuk membantu percakapan 
Anda.  

Untuk Police Assistant Line (Saluran Bantuan Polisi) atau untuk menghubungi Community 
Contact Unit (Unit Kontak Masyarakat) - jika Anda tidak dapat berbahasa Inggris dengan baik, 
Anda dapat menelepon Layanan Juru Bahasa dan Penerjemahan (Translating and Interpreting 
Service) di 13 14 50 lalu mintalah mereka untuk menghubungi nomor mana saja yang tertera di 
bawah untuk menerjemahkan bagi Anda. 

 

Nomor telepon untuk keadaan darurat 

 Dalam keadaan darurat teleponlah 000 (triple zero) 

Teleponlah 000 untuk mendapatkan bantuan dalam keadaan mendesak dari Polisi, Pemadam 
Kebakaran dan Ambulans. Nomor ini dapat ditelepon secara gratis dari telepon mana saja di 
Australia, dari telepon seluler yang tidak tersambung layanan maupun dari telepon umum. 

Nomor-nomor penting 

 National Security Hotline (Sambungan Langsung Keamanan Nasional) - 1800 1234 00 

Jika Anda khawatir bahwa seseorang yang Anda kenal sedang berubah menjadi radikal, atau 
untuk melaporkan kegiatan yang mencurigakan atau informasi yang terkait dengan 
terorisme, hubungilah National Security Hotline dengan segera di 1800 1234 00. Semua 
keterangan yang Anda berikan dijaga kerahasiaannya dan Anda tidak wajib menyebutkan 
nama Anda. Anda juga dapat mengirimkan email ke sambungan langsung tersebut di 
hotline@nationalsecurity.gov.au 

 

mailto:hotline@nationalsecurity.gov.au?Subject=Suspicious%20activity
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 Crime Stoppers (Penghenti Kejahatan) - 1800 333 000 

Teleponlah Crime Stoppers di 1800 333 000 untuk melaporkan tindak kejahatan yang tidak 
sedang berlangsung dan/atau pelakunya tidak dikenal (mis. pembobolan rumah, perusakan 
secara sengaja, pencurian, kecelakaan mobil ringan). Informasi dapat disampaikan tanpa 
menyebutkan nama.  

 Untuk pertanyaan umum kepada Polisi – 131 444 

Jika Anda merupakan korban atau ingin melaporkan sesuatu, atau untuk pertanyaan umum 
kepada polisi, kecuali dalam keadaan darurat, silahkan menghubungi Police Assistant Line 
(Saluran Bantuan Polisi) di 131 444. 

Begitu laporan Anda selesai ditangani oleh seorang perwakilan layanan pelanggan, informasi 
yang Anda berikan akan langsung tersedia untuk polisi setempat Anda.  

 

Apakah Anda ingin berbicara dengan Polisi mengenai masalah kontra terorisme? 

NSW Police Force Community Contact Unit (Unit Kontak Masyarakat Pasukan Polisi NSW) 
dibentuk untuk berkomunikasi dengan masyarakat dalam hal masalah-masalah kontra terorisme. 
Unit ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman polisi mengenai kekhawatiran masyarakat, 
dan untuk meningkatkan pemahaman publik mengenai pengaturan kontra terorisme di NSW. 

Jika kelompok masyarakat Anda ingin melakukan diskusi atau mengatur pertemuan dengan 
Community Contact Unit, silahkan menelpon (02) 9919 9288 atau Anda dapat mengirimkan 
email ke CTSTCCU@police.nsw.gov.au 
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