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Tanggapan masyarakat

1. Apa yang dimaksud dengan pihak berkepentingan?

Menurut Undang-Undang Koroner tahun 2006, keluarga terdekat seseorang yang
telah meninggal berhak untuk terus mendapatkan informasi dan terlibat dalam
keputusan tertentu yang berkaitan dengan penyelidikan koroner.
Para pihak berkepentingan dapat terdiri dari orang atau organisasi lain yang
dianggap koroner juga memiliki kepentingan tertentu dalam kematian. Kepentingan
mereka harus lebih besar dari atau berbeda dengan masyarakat umum.

2. Jika saya menjadi pihak berkepentingan terkait dengan
penyelidikan koroner serangan Masjid Christchurch 2019,
apa yang akan terjadi?

Jika Anda menjadi pihak berkepentingan dalam investigasi, Anda dapat meminta
detail lebih lanjut tentang serangan tersebut dan mengajukan perkara atau masalah
yang Anda anggap belum terselesaikan oleh proses penuntutan atau Komisi
Penyelidikan Kerajaan.
Setiap permintaan informasi serta perkara dan kasus harus dimasukkan ke dalam
yurisdiksi penyelidikan koroner. Untuk mengetahui selengkapnya tentang
Pengadilan Koroner, Anda dapat mengunjungi halaman situs web Layanan
Penyelidikan Koroner di https://coronialservices.justice.govt.nz/about/
Dan, Kepala Koroner akan memberi tahu secara resmi semua pihak berkepentingan
tentang semua hal-hal penting selama investigasi, misalnya ketika penyelidikan
dibuka atau diselesaikan dan semua hasil penyelidikan.
Nanti dalam prosesnya, jika sidang pemeriksaan akan digelar, para pihak
berkepentingan akan diberitahu tentang tanggal, waktu, dan lokasinya. Para pihak
berkepentingan mungkin diberi kesempatan untuk terlibat dalam pemeriksaan apa
pun.

3. Dapatkah saya mengetahui apa yang terjadi dalam
penyelidikan koroner meskipun saya tidak terdaftar
sebagai pihak berkepentingan?

Ya. Anda dapat mengetahui perkembangan penyelidikan dengan mengunjungi
halaman situs serangan Masjid di www.coronialservices.justice.govt.nz/masjidattacks-coronial-process. Halaman akan diperbarui secara rutin selama proses
berlangsung.
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4. Jika saya adalah anggota keluarga Shaheed dan Kepala
Koroner sudah menghubungi saya, apakah saya perlu
mendaftar untuk menjadi pihak berkepentingan?

Tidak, Anda tidak perlu melakukannya.

5. Apa yang terjadi jika saya adalah anggota keluarga
Shaheed dan saya juga korban luka tembak? Apakah saya
harus mendaftar sebagai pihak berkepentingan?

Tidak. Jika Kepala Koroner sudah menghubungi Anda, Anda tidak perlu mendaftar
sebagai pihak berkepentingan.

6. Bagaimana caranya agar saya menjadi pihak
berkepentingan terkait dengan penyelidikan koroner
serangan Masjid?

Ini tergantung situasi Anda:

7. Ada grup besar dari kami yang ingin menjadi pihak
berkepentingan. Jika kami berminat, apakah kami bisa
mendaftarkan diri sebagai anggota grup?

•

Jika Anda adalah anggota keluarga Shaheed dan Kepala Koroner sudah
menghubungi Anda, Anda tidak perlu mendaftar sebagai pihak berkepentingan.

•

Jika Anda adalah korban, atau orang tua dari korban yang mengalami luka
tembak akibat serangan tersebut, Anda dapat mendaftarkan diri sebagai pihak
berkepentingan dengan mengirim email ke Kantor Kepala Koroner di
coronial.response@justice.govt.nz atau menelepon 0800 88 88 20.

•

Untuk individu dan organisasi lain yang ingin menjadi pihak berkepentingan,
Anda harus mendaftarkan diri. Kepala Koroner akan mempertimbangkan
pendaftaran Anda dan memberi tahu Anda hasilnya. Silakan periksa halaman
situs web serangan Masjid di www.coronialservices.justice.govt.nz/masjidattacks-coronial-process mengenai cara mendaftarkan diri.

Ya, Anda bisa. Anda dan grup harus sepakat untuk menunjuk perwakilan dalam grup.
Kemudian orang tersebut dapat mendaftarkan diri untuk menjadi pihak
berkepentingan atas nama grup Anda. Ketika perwakilan Anda mendaftarkan diri,
mereka harus menjelaskan:
•
•

bahwa mereka mewakili grup
kepentingan grup dalam penyelidikan koroner.
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Kepala Koroner akan mempertimbangkan pendaftaran perwakilan dan memberi
tahu mereka hasilnya. Silakan periksa halaman situs web serangan Masjid di
www.coronialservices.justice.govt.nz/masjid-attacks-coronial-process mengenai
cara mendaftarkan diri.

8. Bagaimana jika sebuah grup terdiri dari orang-orang yang
menjadi korban luka tembak? Apakah kami bisa
mendaftar sebagai grup?

Ya, Anda bisa. Setiap orang hanya perlu memberi tahu Kantor Kepala Koroner siapa
perwakilan mereka. Anda dapat mengirim email ke
coronial.response@justice.govt.nz atau menelepon 0800 88 88 20.
Kemudian perwakilan tersebut dapat menjadi orang yang menerima korespondensi
pihak berkepentingan dari Kepala Koroner atas nama semua orang yang mengalami
luka tembak yang telah mengusulkan mereka.

9. Apakah saya bisa mendapatkan dukungan hukum dari
pengacara panel jika saya mendaftarkan diri sebagai pihak
berkepentingan?

Di tahap ini, jasa pengacara yang didanai oleh Kementerian Kehakiman telah
diprioritaskan untuk keluarga Shaheed.

10. Apakah saya bisa mendaftarkan diri untuk menjadi pihak
berkepentingan pada setiap tahapan proses?

Jika Anda ingin mendaftarkan diri menjadi pihak berkepentingan, kami sarankan
Anda melakukannya sekarang.

Jika Anda mengalami luka tembak dalam serangan tersebut dan ingin mendapatkan
akses ke dukungan hukum ini, silakan hubungi Kantor Kepala Koroner dengan
mengirim email ke coronial.response@justice.govt.nz atau menelepon 0800 88 88
20. Permintaan akan dipertimbangkan dengan dasar kasus per kasus.

Jika pendaftaran Anda berhasil, maka Anda diberi kesempatan untuk meminta
informasi dari Kepala Koroner dan memberi tahu dia tentang perkara dan kasus
yang Anda anggap belum terselesaikan oleh proses penuntutan atau laporan Komisi
Penyelidikan Kerajaan. Proses ini sudah berjalan untuk keluarga Shaheed.
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