
Ada 4 wilayah hukum, yaitu:

 Kepolisian Markas Besar (Mabes) Polri untuk wilayah 

 Kepolisian Daerah (Polda) untuk wilayah Provinsi
 Kepolisian Resort (Polres) untuk wilayah kabupaten/kota
 Kepolisian Sektor (Polsek) untuk wilayah kecamatan 

         Negara Kesatuan Republik Indonesia

Secara umum, jika kamu mengalami atau melihat kekerasan
seksual, kamu dapat melaporkan peristiwa kekerasan
seksual tersebut ke kantor Polisi terdekat terlebih dahulu. 

BAGAIMANA CARA MELAPORKAN KEKERASAN SEKSUAL KE POLISI?

Datang langsung ke Kantor Polisi
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Setelah mendatangi kantor Polisi, kamu dapat langsung menuju ke
bagian SPKT (Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu) yang memberikan
pelayanan pengaduan masyarakat, bantuan, serta dan informasi. 

SPKT

Datang langsung ke Kantor Polisi

Selanjutnya, setelah menerima laporan atau pengaduan, penyelidik atau
penyidik Kepolisian harus memberikan surat tanda penerimaan laporan
atau pengaduan kepada yang bersangkutan.
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Jangan ada
pungli di

antara kita!

Setelah laporan polisi dibuat, akan dilakukan pemeriksaan terhadap
pelapor. Hasilnya akan dimasukkan ke dalam terhadap pelapor akan
dilakukan pemeriksaan yang dituangkan dalam “Berita Acara Pemeriksaan
(BAP). BAP inilah yang nantinya menjadi dasar untuk tindaklanjut. 

Perlu diketahui, membuat laporan tindak pidana, kita tidak dipungut biaya
dan kamu dapat menunggu maksimal 7 hari sampai pihak Kepolisian
menghubungimu. Jika ada oknum yang meminta bayaran, kamu dapat
melaporkan kepada Seksi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri.
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SMS ke 1717

Untuk warga DKI Jakarta,
terdapat juga jalur
pengaduan melalui SMS
ke 1717 yang dikelola oleh
Polda Metro Jaya.

    Kamu menelepon ke 110 melalui handphone atau telepon rumah.

    Operator akan menerima telepon dan meminta data diri kamu.

    Operator akan memfilter jenis telepon apakah pengaduan tersebut 
            valid atau tidak valid.

   Jika pengaduan tidak valid, maka telepon akan diproses di Polda
           sampai penutupan.

   Jika pengaduan valid, telepon akan diteruskan ke Polres.

   Operator Polres akan menerima telepon.

   Operator akan menindaklanjuti laporan dari telepon.

Kamu dapat melakukan panggilan ke nomor
akses 110 yang langsung terhubung ke layanan
informasi, pelaporan, dan pengaduan. Kamu
dapat menggunakan layanan Call Centre 110 ini
secara 24 jam dan gratis.

Call Centre Polri 110
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Alur layanan call centre 110 : 
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