
 

 

 

Bahasa Indonesia 

The NSW Working with Children Check 

(Izin Bekerja dengan Anak-Anak NSW) 
 
Siapakah yang memerlukan izin ini? 
Orang-orang yang bekerja memberikan layanan untuk anak-anak biasanya memerlukan Working with Children 
Check. 

Pekerjaan yang berkaitan dengan anak-anak adalah: 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

o 

o 

o 

• 

• 

• 

▪ 

▪ 

▪ 

yang memberikan layanan untuk anak-anak di bawah 18 tahun 

pekerjaan yang biasanya termasuk tatap muka dengan anak-anak untuk jangka waktu yang panjang 

di mana pekerja atau relawan dapat sendirian bersama dengan anak-anak 

bekerja dengan informasi yang bersifat rahasia tentang anak-anak. 
Pengecualian termasuk: 

Pekerja atau relawan yang masih di bawah 18 tahun 

Pengaturan pribadi di rumah Anda sendiri (seperti penjaga bayi atau pembersih) 

Berkunjung di NSW untuk jangka waktu pendek (kurang dari 30 hari atau hanya sekali saja) 

Anggota keluarga dekat yang secara sukarela membantu anak-anak mereka di sekolah 

mereka atau aktivitas ekstra-kurikuler yang biasanya, kecuali dalam ketiga situasi berikut 

yang memerlukan WWCC: 

Memberikan perawatan pribadi (mandi, berpakaian, dll.) untuk anak-anak difabel 

Bagian dari program mentoring (pendampingan) 

Menghadiri perkemahan bermalam anak-anak. 

 
Ingatlah 

Jika Anda memohon Working with Children Check: 

Anda harus selalu memperbaharui informasi kontak Anda jika ada perubahan 

Jika peran kerja Anda berubah, WWCC Anda dapat ditransfer ke peran yang baru. Ingatlah untuk memberi 
tahu pemberi pekerjaan baru Anda rincian WWCC Anda 

Tidak ada kartu atau sertifikat WWCC – Anda akan menerima email dengan nomor 
WWCC Anda setelah Anda lulus pemeriksaan. 

 
Apa yang diperiksa? 
Working with Children Check melibatkan proses penyaringan yang memeriksa: 

1. Riwayat kriminal Anda secara nasional  

hukuman (dijalankan atau tidak) 

tuduhan (disidangkan, tidak disidangkan atau dihentikan) 

catatan pelanggaran masa muda (dilakukan ketika di bawah umur). 
2. Setiap temuan pelanggaran oleh lembaga yang relevan. 

Jika ada pemicu yang muncul dari proses ini, permohonan dapat dikirim untuk penilaian risiko 
 
 



 

 

Bahasa Indonesia 

Hasil 

Terdapat enam kemungkinan sebagai hasil dari permohonan Working with Children Check: 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Izin – Anda boleh bekerja dengan anak-anak 

Penilaian risiko – Anda dapat bekerja dengan anak-anak dengan menggunakan 
nomor permohonan Anda kecuali jika kami memberi tahu Anda sebaliknya. Anda 
dapat meminta untuk membatalkan permohonan Anda saat penilaian risiko tengah 
diproses. 

Larangan Sementara – dapat terjadi saat penilaian risiko jika kami melihat 
kemungkinan adanya risiko saat Anda bekerja dengan anak-anak 

Larangan – dapat merupakan hasil setelah penilaian risiko, yang berarti Anda 
dilarang bekerja dengan anak-anak 

Larangan otomatis – jika Anda pernah divonis bersalah atas pelanggaran-pelanggaran tertentu, 
Anda tidak boleh bekerja dengan anak-anak 

Ditolak – ada beberapa alasan mengapa permohonan ditolak, termasuk 
permohonan ganda dan tidak memberikan informasi yang diminta. 

Kami akan mengirimkan pemberitahuan izin kepada Anda jika lulus pemeriksaan untuk bekerja 
dengan anak-anak. 

Kami akan memberi tahu Anda jika hasil permohonan Anda adalah larangan sementara, larangan 
otomatis atau larangan lainnya atau memerlukan penilaian risiko. Dalam hal ini, kami harus memberi 
tahu pemberi pekerjaan Anda tentang status Anda karena Anda tidak boleh melakukan pekerjaan 
yang berkaitan dengan anak-anak. Namun, tidak ada informasi lainnya yang akan dibagikan dengan 
mereka tanpa persetujuan tertulis dari Anda. 

 
Faktor-faktor yang kami pertimbangkan 
Ada banyak faktor yang dipertimbangkan ketika kami memeriksa rekam jejak untuk penilaian risiko. 

Faktor yang berkaitan dengan tindakan pelanggaran 

Keseriusan (seperti yang tampak pada rincian tindakan, hasil pengadilan dan hukuman) 

Lamanya waktu sejak tindakan terjadi 

Umur dan kerentanan korban 

Hubungan antara pelaku dan korban 

Perbedaan umur antara pelaku dan korban 

•

Faktor yang berkaitan dengan permohonan 
 Apakah pelaku mengetahui atau mungkin mengetahui bahwa korban itu berusia di bawah 18 tahun 

Kelakuan sejak pelanggaran 

Umur saat pelanggaran dan umur sekarang 

Keseriusan catatan kriminal secara keseluruhan 

Faktor yang berkaitan dengan pelanggaran ulang 

• Kemungkinan pelanggaran itu akan terulang lagi 

• Dampak terhadap anak-anak dari terulangnya pelanggaran 

Pemantauan berkelanjutan 
Di NSW kami memiliki WWCC yang ketat yang termasuk pemantauan berkelanjutan. 

Ini berarti bahwa jika seseorang mendapat catatan baru yang relevan dari kepolisian atau tempat kerja, 
kami akan diberi tahu dan dapat mengganti status WWCC. 

Ada jenis catatan yang akan menyebabkan dilakukannya penilaian risiko oleh Kantor 
Perlindungan Anak (Office of the Children's Guardian), yang dapat berakibat pembatalan WWCC. 
 

www.ocg.nsw.gov.au    telepon 02 8219 3777   email:check@ocg.nsw.gov.au 
 

http://www.ocg.nsw.gov.au/
mailto:check@ocg.nsw.gov.au



