Memperoleh salinan Sertifikat Kematian
Setelah otopsi, dokter akan mengirim sebuah formulir
kepada Kantor Catatan Kelahiran, Kematian dan
Perkawinan menunjukkan penyebab kematian. Setelah ini
terjadi kematian telah terdaftar secara resmi. Anda dapat
memperoleh sebuah salinan Sertifikat Kematian dari Kantor
Catatan Kelahiran, Kematian dan Perkawinan atau
pengatur pemakaman dapat memperoleh sebuah salinan
untuk Anda.

Pelayanan Konseling Koroner
Coronial Counselling Service (Pelyanan Konseling Koroner)
berlokasi di Pelayanan Forenisk dan Ilmiah Kesehatan di
kota Brisbane. Konselor-konselor terampil tersedia untuk
memberikan dukungan dan koseling gratis kepada
keluarga dari orang yang sedang diselidiki kematiannya
oleh Koroner. Para konselor dapat membantu menjawab
pertanyaan tentang proses penyelidikan penyebab
kematian dan dapat menyediakan informasi tentang jasa
pelayanan dukungan setempat.

The Australian Institute for Suicide Research and
Prevention (AISRAP)
Griffith University melalui AISRAP (Institut Australia untuk
Penelitian dan Pencegahan Bunuh DIri) melakukan
penelitian untuk mengerti dengan lebih baik sifat perilaku
bunuh diri dan faktor-faktor penunjang. Tujuannya adalah
untuk mendorong, melaksanakan, dan mendukung
program-program kegiatan penelitian yang komprehensif
demi pencegahan perilaku bunuh diri di Australia.
Informasi apapun yang terkait dengan kematian yang
disebabkan oleh bunuh diri merupakan informasi yang
penting bagi pengertian kami mengenai perilaku bunuh diri
dan pada akhirnya pada pencegahannya. Informasi ini
bermanfaat untuk mendukung kesadaran masyarakat
tentang bunuh diri dan mengurangi pemikiran negatif
tentang bunuh diri di dalam masyarakat secara
keseluruhan.

Pengumpulan Informasi
Informasi apapun yang Anda dapat bagi dengan kami akan
membantu kami melanjutkan penelitian tersebut. Informasi
ini juga dapat digunakan dalam pengembangan programprogram pelatihan untuk para pekerja di bidang
pencegahan bunuh diri.
Anggota-anggota Polisi Queensland sedang membantu
AISRAP untuk mengumpulkan informasi ini dan, jika Anda
setuju, persetujuan Anda akan disampaikan kepada peneliti
di AISRAP yang mungkin akan menghubungi Anda lagi
kalau ada informasi tambahan yang dibutuhkan. Semua
informasi pribadi akan terjaga kerahasiannya.
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PENYELIDIKAN POLISI
Seorang pejabat polisi seharusnya sudah keterangan
mengenai dirinya di bagian depan brosur ini. Kalau ini belum
terjadi harap hubungi kantor polisi setempat untuk minta
bantuan.
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PELAYANAN KONSELING KORONER
Pelayanan Forenisk dan Ilmiah Kesehatan Queensland
39 Kessels Road
Tp: 3000 9342
Coopers Plains QLD 4107
Tpn Gratis: 1800 449 171
Faks: 3274 9166
Email: fss_counsellors@health.qld.gov.au

KANTOR CATATAN KELAHIRAN, KEMATIAN DAN
PERKAWINAN
PO Box 15188
City East QLD 4002
Email: bdm-mail@justice.qld.gov.au

Tp: 1300 366 430

PENELITIAN DAN PENCEGAHAN BUNUH DIRI
Australian Institute for Suicide Research and Prevention
(AISRAP)
Tp: 3735 3382
Situs web: www.griffith.edu.au/health/
australian-institute-suicide-research-prevention

PERKUMPULAN DUKUNGAN
Lifeline
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Layanan Konseling dan Dukungan
Korban

Tp: 1300 139 703

Kelompok Dukungan Korban
Pembunuhan

Tp: 1800 774 744

SIDS and KIDS Qld

Tp: 1300 308 307

Yang Selamat dari Bunuh Diri
Perkumpulan Mereka Yang Kehilangan Tp: 1300 767 022
Teman-teman Berbelas Kasih Qld
Salvocare

Tp: 3254 2657
Tp: 1300 363 622

StandBy Brisbane

Tp: 3250 1856/0438 150 180

Layanan Kesehatan Mental
Antarbudaya
Brisbane

Tp: 1800 188 189
Tp: 3167 8333

(Reg. No.)

(Station)

(Phone No.)

Mengapa ada polisi di sini?
Kematian-kematian tertentu harus diselidiki oleh
Koroner (kantor penyelidikan penyebab kematian). Ini
termasuk kematian di mana penyebab tidak diketahui,
dugaan bunuh diri, kematian dalam perawatan, serta
kematian yang tidak wajar atau karena kekerasan.
Polisi membantu Koroner dengan penyelidikan.

Apa yang terjadi sekarang?
Ketika polisi diberitahukan tentang sebuah kematian
mereka akan:
• menentukan apakah kematian orang tersebut adalah
hal yang perlu diselidiki oleh Koroner.
• memperoleh sedikit informasi awal mengenai
kematian dari keluarga, teman-teman dan saksi-saksi
sehingga kematian dapat dilaporkan kepada Koroner.
Kadang-kadang
polisi
mungkin
akan
perlu
menghubungi keluarga lagi untuk memperoleh
informasi lebih terperinci untuk Koroner.
• mengatur supaya orang yang meninggal dapat dibawa
ke kamar mayat oleh pengatur pemakaman yang
dikontrak oleh pemerintah.

• mengatur supaya orang yang meninggal dapat
diidentifikasi secara resmi.

Apa peranan Koroner?
Dengan bantuan dari polisi, Koroner akan menyelidiki
kematian dengan tujuan mengeluarkan temuan tentang
identitas orang yang meninggal, kapan dan di mana dia
meninggal, bagaimana dia meninggal dan apa penyebab
medis
kematiannya.
Koroner
juga
akan
mempertimbangkan apakah perlu diadakan penyelidikan
yudisial. Koroner akan berbicara dengan keluarga tentang
perlu tidaknya diadakan penyelidikan yudisial. Setelah
penyelidikan Koroner selesai, sebuah salinan temuan
tertulis akan diberikan kepada keluarga oleh Koroner.

Proses identifikasi resmi
Koroner memerlukan agar identifikasi orang yang
meninggal itu ditentukan secara resmi sebelum dia
dapat diserahkan kepada keluarga untuk pemakaman.
Polisi biasanya akan mengandalkan identifikasi secara
visual oleh seseorang yang kenal baik dengan orang
tersebut. Kalau ini tidak mungkin, polisi mungkin akan
menggunakan pilihan lain seperti sidik jari, identifikasi
gigi atau DNA.

Melihat orang yang meninggal
Melihat orang yang meninggal pada saat ibadah
pemakaman atau di tempat pengatur pemakaman berbeda
dengan identifikasi resmi yang dibutuhkan oleh polisi. Anda
dapat mengatur untuk melihat orang yang meninggal
melalui pengatur pemakaman pilihan Anda.

Barang-barang milik pribadi
Dalam kasus-kasus tertentu barang milik pribadi yang
ditemukan pada orang yang meninggal mungin perlu
ditahan sampai penyelidikan selesai. Pakaian yang rusak
atau tecemar biasanya akan dimusnahkan setelah orang
yang meninggal telah diterima masuk kamar mayat. Kalau
Anda ada pertanyaan apapun atau permintaan agar barang
milik atau pakaian dikembalikan, Anda sebaiknya berbicara
dengan polisi penyidik.

Informasi otopsi
Otopsi adalah sebuah pemeriksaan medis secara
terperinci terhadap tubuh yang dilakukan oleh seorang
dokter atau pakar patologi yang terlatih khusus. Otopsi
tersebut dilakukan segera setelah kematian – biasanya
hari berikutnya atau hampir selalu dalam waktu tiga hari
kerja. Selama otopsi orang yang meninggal akan
diperlakuan secara hormat dan harkatnya akan sangat
dijaga.

Dalam sebagian besar kasus Koroner akan mewajibkan
otopsi diadakan untuk membantu mencari tahu
bagaimana dan kapan orang itu meninggal. Koroner
dapat meminta sebuah otopsi eksternal, otopsi internal
sebagian atau otopsi internal penuh. Koroner
menentukan jenis otopsi yang dibutuhkan berdasarkan
keadaan kasus. Sebuah otopsi eksternal merupakan
sebuah pemeriksaan tubuh secara visual. Foto-foto
rontgen dapat diambil dan sampel-sampel darah dan
cairan lain dapat juga diambil untuk diperiksa.
Sebuah otopsi internal merupakan sebuah pemeriksaan
organ-organ tubuh yang internal. Dalam pemeriksaan
internal penuh, organ-organ dari dada, ruang perut dan
kepala dikeluarkan dan diperiksa. Sebuah otopsi internal
sebagian merupakan sebuah pemeriksaan internal dari
organ-organ atau bagian-bagian tubuh tertentu saja.

Sampel-sampel, cairan dan jaringan dapat diambil untuk
pemeriksaan dan analisa. Setelah pemeriksaan otopsi
selesai organ-organ akan dikembalikan pada tubuh.
Namun, kadang-kadang mungkin dokter butuh menahan
organ atau bagian tubuh utuh misal otak atau jantung
untuk keperluan pemeriksaan dan tes lebih terperinci.
Manfaat otopsi internal adalah bahwa itu dapat
memberikan sebuah pengertian terperinci tentang
penyebab kematian termasuk kondisi atau penyakit apapun
yang mendasar yang mungkin perlu diketahui oleh anggota
keluarga. Juga penting untuk dicatat bahwa dalam kasuskasus tertentu penyebab medis kematian tidak dapat
ditentukan tanpa otopsi internal. Dalam kasus-kasus begini,
kalau otopsi internal tidak dilakukan Sertifikat Penyebab
Kematian akan menyebut penyebab kematian ‘tidak
ditentukan’ (undetermined).

Dokter atau pakar patologi yang melakukan otopsi akan
memberikan sebuah laporan rinci kepada Koroner.
Apabila Anda butuh salinan laporan otopsi itu Anda
perlu menulis kepada Koroner.

Anda dapat melakukan ini dengan memberitahukan polisi
atau menghubungi kantor Koroner. Koroner wajib
mendengarkan keprihatinan Anda tetapi keputusan terakhir
mengenai apakah otopsi internal dibutuhkan akan diambil
oleh Koroner. Apabila Koroner memutuskan bahwa otopsi
internal masih perlu Anda wajib diberikan salinan dari surat
perintah otopsi. Anda dapat mengajukan permohonan
kepada Supreme Court (Pengadilan Tinggi) supaya
keputusan Koroner ditinjau ulang. Anda mungkin perlu
mencari nasehat hukum mengenai masalah ini.

Menahan organ-organ dan jaringan setelah otopsi
Sampel-sampel jaringan kecil sering disimpan untuk
proses tes tambahan. Dalam beberapa kasus organorgan atau bagian-bagian tubuh utuh misal otak atau
jantung perlu ditahan untuk tes dan analisa
tambahan. Organ-organ ini ditahan sampai pakar
patologi telah melaksanakan tes-tes yang perlu.
Dalam beberapa kasus yang sangat rumit ini dapat
memakan waktu beberapa minggu lamanya.
Apabila organ-organ perlu ditahan maka keluarga akan
diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapat mereka.
Koroner harus mempertimbangkan keprihatinan keluarga
apapun dan hanya akan mengijinkan organ ditahan bila dia
yakin bahwa itu benar-benar perlu untuk penyelidikannya.
Konselor-konselor dari Pelayanan Konseling Koroner akan
membicarakan rencana pengembalian organ atau bagian
tubuh dengan keluarga.
Keluarga mungkin akan
memutuskan untuk menunda pemakaman sampai proses
tes selesai atau mungkin memutuskan untuk mengubur
atau mengabukan organ pada tahap kemudian.

Mengatur pemakaman

Mengungkapkan keprihatinan tentang otopsi
internal

Setelah otopsi selesai dan Koroner puas bahwa tubuh itu
tidak perlu ditahan untuk pemeriksaan atau tes tambahan,
Koroner akan menandatangani surat perintah Koroner
untuk melepaskan tubuh untuk dikubur lalu tubuh itu dapat
diserahkan kepada keluarga untuk pemakaman. Tubuh itu
biasanya diserahkan kepada pengatur pemakaman yang
dipilih oleh keluarga.

Sebelum memesan sebuah otopsi internal seorang
Koroner harus mempertimbangkan keprihatinan apapun
yang diungkapkan oleh keluarga. Kalau Anda merasa
prihatin tentang rencana otopsi internal, Anda perlu
memberitahukan Koroner secepat mungkin untuk
menyampaikan pendapat Anda.

Polisi harus menggunakan pengatur pemakaman yang
dikontrak oleh pemerintah untuk mengangkut orang yang
meninggal ke kamar mayat untuk otopsi. Namun keluarga
tidak
diharuskan
untuk
menggunakan
pengatur
pemakaman yang ditunjuk oleh pemerintah.

