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Apa itu penilaian risiko? 

Kantor Perlindungan Anak (Office of the Children’s Guardian) bertujuan untuk menjaga keselamatan anak-anak 
dan remaja. Salah satu cara kami melakukannya adalah dengan menyaring dan menilai orang-orang yang berniat 
untuk bekerja dengan anak-anak.  

Kami memeriksa catatan kepolisian dan catatan tempat kerja setiap orang. Pada beberapa kasus kami perlu 
mendapatkan informasi lebih lanjut sebelum kami memutuskan apakah seseorang dapat diberikan WWCC. Ini 
disebut penilaian risiko. 

Penilaian risiko menilik: 

• 

• 

• 

• 

sifat, keseriusan dan keadaan dari setiap pelanggaran atau kejadian 

lamanya waktu yang telah berlalu sejak pelanggaran atau kejadian tersebut 

setiap korban, tingkat kerentanan korban dan hubungan Anda dengan korban  

perilaku Anda sejak pelanggaran atau kejadian 

Penilaian risiko dapat dilakukan ketika Anda mengajukan permohonan WWCC, atau setelah Anda mendapatkan 
WWCC jika ada catatan kepolisian atau catatan tempat kerja baru yang teridentifikasi.  

Setelah penilaian risiko selesai, kami akan memutuskan apakah Anda dapat diberikan WWCC atau dilarang 
bekerja dengan anak-anak. Keduanya berlaku selama 5 tahun.  
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Mengapa Anda perlu menjalani penilaian? 

Ada beberapa alasan mengapa Anda mungkin perlu menjalani penilaian risiko: 

• 

• 

• 

• 

adanya catatan kepolisian yang tercantum dalam Lampiran 1 Undang- Undang Perlindungan Anak (Bekerja 
dengan Anak) Tahun 2012 

temuan pelanggaran berupa pelanggaran seksual atau serangan fisik serius terhadap seorang anak 

pemberitahuan oleh Direktorat Perilaku yang Dapat Dilaporkan (Reportable Conduct Directorate) 

tuduhan seksual atau kekerasan, vonis bersalah, atau pelanggaran yang menunjukkan pola perilaku  

Children’s Guardian juga dapat melakukan penilaian risiko jika seseorang memiliki catatan yang relevan dengan 
keselamatan anak-anak. Kami akan memberi tahu Anda alasan mengapa kami perlu melakukan penilaian risiko.  

Bagaimana cara kami melakukan penilaian? 

 Penilaian Risiko terdiri dari 3 bagian: 

1. Catatan kepolisian dan catatan tempat kerja 

Kami menilik semua tuduhan dalam catatan kepolisian Anda. Ini 
termasuk pelanggaran di masa remaja, pelanggaran terhadap orang 
dewasa, dan tuduhan yang tidak berujung vonis bersalah. Kami tidak 
hanya melihat pelanggaran yang melibatkan anak-anak karena 
beberapa pelanggaran atau perilaku mungkin berdampak pada anak-
anak di masyarakat atau rumah, bahkan jika korbannya bukanlah 
seorang anak. Kami juga memeriksa apakah Anda pernah menjadi 
subjek penyelidikan di tempat kerja yang menghasilkan temuan 
pelanggaran terhadap anak.  

Catatan tentang 
Anda 

Penilaian 
Risiko 

2. Lembaga pemerintah 

Penilaian dapat melibatkan banyak pengumpulan informasi. Kami sering meminta informasi dari lembaga 
pemerintah lainnya untuk membantu kami membuat penilaian. Lembaga-lembaga ini dapat termasuk 
Departemen Komunitas dan Kehakiman (Department of Communities and Justice) Polisi, Layanan 
Pemasyarakatan, serta Pengadilan.  

Kami akan memberi tahu Anda informasi apa yang kami terima dari lembaga lain sehingga Anda memiliki 
kesempatan untuk menaggapi.  

3. Keterangan Anda 

Kami akan meminta Anda untuk memberikan informasi tentang peristiwa yang memicu penilaian, seperti apa 
hidup Anda sekarang dan pengalaman yang Anda alami saat bekerja atau mengurus anak. Kami ingin mendengar 
tentang hal-hal yang Anda banggakan, dan apa yang menurut Anda penting dalam membantu menjaga 
keselamatan anak-anak. Menurut kami, tidak adil untuk melakukan penilaian tanpa mendengar masukan Anda.  
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https://www.legislation.nsw.gov.au/#/view/act/2012/51


 

Apa yang perlu Anda lakukan? 

Jika Anda mendapatkan surat atau email yang menyatakan bahwa Anda perlu menjalani penilaian risiko, penting 
bagi Anda untuk mengikuti instruksi dalam surat tersebut. Jika Anda memiliki pertanyaan tentang penilaian 
tersebut, kirimkan email ke WWCCAssessment@ocg.nsw.gov.au. Salah satu Petugas Penilaian kami akan 
menghubungi Anda. Kami dapat membicarakan situasi Anda dan bagaimana Anda dapat berpartisipasi dalam 
penilaian.  
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