
Daftarkan Bayi Anda
sebelum usianya 
8 minggu!

INI SANGAT 
PENTING!

Rumah sakit tidak 
mengerjakan hal ini 

untuk Anda

Ini pendaftaran secara 
online dan GRATIS!
Kunjungi www.bdm.nsw.gov.au/newborn 
sebelum bayi Anda berusia 8 minggu. Jika Anda 
menemui masalah, kami dapat membantu. Anda 
hanya perlu menelpon (02) 9035 6485 antara 
pukul 9.00 pagi dan 4.30 sore hari Senin hingga 
Jum'at atau tinggalkan pesan di luar jam ini.

NSW Registry of Births Deaths & Marriages 

Indonesian

Daftarkan bayi  
Anda di

www.bdm.nsw.gov.au/ newborn

Bahasa Indonesia
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 Inilah cara untuk mendaftarkan 
bayi Anda secara online.

Daftarkan Bayi Anda...
 Bagian ini gratis!!

Persiapkan dokumen identitas untuk kedua orangtua
Sebelum mengunjungi situs web, Anda memerlukan tiga bentuk bukti identitas 
untuk masing-masing orangtua. Anda memerlukan satu dokumen dari masing-
masing Kategori: 1, 2 dan 3. Jika Anda tidak dapat menyediakan bukti identitas 
dari Kategori 1 dan 2, Anda tetap harus menyediakan sekurang-kurangnya tiga 
bentuk bukti identitas. Sekurang-kurangnya dua di antara tiga ini harus dari 
Kategori 3 dan satu boleh dari Kategori 4.
Jika Anda tidak memiliki dokumen-dokumen ini, silahkan menghubungi 
kami di (02) 9035 6588 untuk bantuan.

Pindai atau foto setiap dokumen dan simpanlah file gambar tersebut di suatu lokasi di komputer atau piranti bergerak seperti 
smartphone dan tablet di mana Anda dapat menemukannya dengan mudah. Memberikan nama setiap file adalah tips praktis 
juga supaya Anda dapat menandai setiap file. File tersebut dapat berbentuk JPEG, TIFF atau PDF (ukuran file maksimum: 4MB  
per file).

Penting bagi Anda untuk mendaftarkan 
bayi Anda - rumah sakit tidak 
mengerjakannya untuk Anda!
Jika Anda tidak mendaftarkan bayi Anda, Anda 
mungkin tidak dapat mengurus tunjangan Centrelink 
tertentu seperti Cuti Orangtua. Dan, jika kelahiran 
anak Anda tidak didaftarkan, Anda tidak akan bisa 
mendapatkan akta kelahiran untuknya. Ini berarti anak 
Anda tidak dapat didaftarkan ke sekolah atau kegiatan 
olahraga, mendapatkan paspor, atau ketika telah besar, 
mendapatkan surat izin mengemudi, pekerjaan, dan 
Nomor Pokok Pajak atau membuka rekening bank.

KATEGORI 2
•  Surat izin mengemudi

Australia
•  Paspor Australia
•  Surat izin kepemilikan

senjata api
•  Paspor negara asing
•  Kartu bukti usia

KATEGORI 3 
•  Kartu Centrelink atau Departemen Urusan

Veteran
•  Surat izin bekerja sebagai petugas

keamanan/Pengendalian kerumunan
•  Kartu identitas lembaga pendidikan

tinggi

KATEGORI 4  • Rekening utilitas terbaru dengan alamat rumah saat ini 

DOKUMEN IDENTITAS

INI BIASANYA MEMAKAN 
WAKTU SEKITAR 20 MENIT

KATEGORI 1
Jika Anda lahir di Australia:
• Akta Kelahiran Australia
Atau catatan status imigrasi:
• Sertifikat Kewarganegaraan
•  Sertifikat kewarganegaraan 

Selandia Baru
• Akta kelahiran Selandia Baru
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Periksa apakah semuanya sudah benar
Anda juga perlu meminta orangtua satu laginya untuk memeriksa  
apakah data mereka benar (dengan mencentang kotak yang berkenaan).  
Penting bagi kedua orangtua untuk memeriksa dan menegaskan kebenaran 
informasi tersebut.

Kunjungilah www.bdm.nsw.gov.au/newborn
dan isilah formulir online yang tersedia. Formulir online tersebut dapat 
digunakan dengan sebagian besar browser. Jika Anda tidak dapat mengisi 
formulir dengan browser Anda, cobalah Google Chrome atau Safari. Lihat daftar 
periksa pada halaman 4 untuk apa yang Anda butuhkan sebelum Anda mulai. 
Kami tahu bahwa Anda mungkin sangat sibuk, jadi Anda tidak perlu mengisi 
formulir tersebut sekaligus - setelah Anda mengisi halaman pertama, Anda 
dapat menyelesaikan sisanya belakangan. Anda hanya perlu menggunakan 
nomor referensi di email yang akan kami kirimkan kepada Anda, 
dan ketika Anda memiliki waktu Anda dapat melanjutkan 
mengisi formulir tersebut. 

Pastikan bahwa Anda telah  
bersepakat mengenai nama bayi!
Ini penting karena jika Anda berubah pikiran  
di kemudian hari, Anda perlu membayar untuk 
mengubahnya.

Klik ‘submit’ (serahkan)
Setelah Anda menyelesaikan bagian pendaftaran, Anda  
dapat memilih untuk memesan akta kelahiran pada saat yang 
sama jika Anda mau (lihat halaman belakang).

Pertanyaan yang Sering Ditanyakan
BAGAIMANA JIKA SAYA TIDAK MEMILIKI AKSES INTERNET?
Teleponlah (02) 9035 6588 pukul 10 pagi - 2 siang, Senin hingga 
Jum'at dan kami akan mengirimkan formulir kertas kepada Anda.

BAGAIMANA JIKA SAYA LUPA MENDAFTAR HINGGA 
SETELAH 8 MINGGU?
Anda masih dapat mendaftar secara online tetapi mungkin 
akan diminta menyediakan informasi tambahan.

BAGAIMANA JIKA SAYA BUTUH BANTUAN DALAM  
BAHASA SAYA? 
Brosur ini tersedia dalam bahasa-bahasa lain di  
www.bdm.nsw.gov.au/newborn Jika Anda membutuhkan 
bantuan dalam bahasa Anda, teleponlah Layanan Penerjemahan 
dan Juru Bahasa di 131 450 dan mintalah untuk disambungkan 
ke 13 77 88 untuk mendaftarkan kelahiran bayi Anda.
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Akta kelahiran Komemoratif Klasik 
Australia
Rangkaian Klasik Australia merayakan karakter-karakter Australia 
paling ikonik dari buku anak-anak dan televisi termasuk May 
Gibbs, Play School, Blinky Bill dan banyak lagi.

Terlahir untuk menjadi  
penggemar liga football! Akta 
kelahiran Komemoratif bertema NRL
Kantor Pencatatan dengan bangga menawarkan serangkaian 
akta kelahiran komemoratif spesial yang baru, bertema NRL 
(Liga Rugby Nasional). Desain ke-16 Klub Rugby tersedia untuk 
penggemar liga tersebut yang lahir di NSW.

Jika ANDA mau, ANDA juga dapat

MEMESAN akta kelahiran!

BAGAIMANA CARA MEMESAN AKTA KELAHIRAN?
Ini proses online yang sama juga. Setelah Anda mendaftarkan bayi Anda, 
Anda dapat memilih untuk memesan akta kelahiran juga, atau memesannya di 
belakang hari, jika Anda ingin.

MENGAPA MEMESAN AKTA KELAHIRAN PADA SAAT 
YANG SAMA?
Melakukannya sekarang akan menghemat waktu di kemudian hari.

APA SAJA JENIS AKTA KELAHIRAN YANG TERSEDIA?
Akta kelahiran standard (tampak di kanan) biayanya $56* termasuk ongkos 
kirim. Akta ini adalah dokumen resmi sebagai bukti identitas anak Anda.
Akta Komemoratif (lihat di bawah) - Mengapa tidak merayakan kelahiran bayi 
Anda yang lucu dengan salah satu akta kelahiran komemoratif kami yang indah?  
Untuk yang ini dikenakan biaya tambahan $25* dan ukurannya pas untuk dibingkai (279mm x 355mm). Anda dapat memilih 
komemoratif favorit Anda dari berbagai desain ketika Anda mengakses situs web kami. Harap diketahui bahwa akta komemoratif 
tidak memiliki ciri pengaman yang sama seperti versi standard, jadi mungkin tidak akan diterima oleh beberapa instansi sebagai 
bukti identitas. Akta komemoratif dikirim secara terpisah dari akta standard.
* Harga di atas benar pada saat dicetak dan dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan.

GPO Box 30, Sydney NSW 2001 
Telepon:  13 77 88 (Service NSW) 7 pagi – 7 petang, Senin hingga Jum'at

NSW Registry of Births Deaths & Marriages 

(BIAYA BERLAKU)

DAFTAR PERIKSA MENGENAI APA YANG DIPERLUKAN
Alamat email orang yang mendaftarkan bayi
Rincian kontak masing-masing orangtua
Nama lengkap bayi
Tanggal, jam, dan tempat kelahiran bayi
Berat badan bayi dalam satuan gram
Nama lengkap dan tempat kelahiran kedua orangtua
 Untuk kedua orangtua, nama marga ibu mereka pada 
saat kelahiran sang ibu
Pekerjaan kedua orangtua
 Alamat kedua orangtua selama sebagian besar 
kehamilan

 Pindaian atau foto yang jelas dari tiga dokumen identitas 
untuk kedua orangtua (lihat langkah 1 pada halaman 2)
 Jika orangtua telah menikah secara sah, tanggal dan 
tempat pernikahan
 Jika ada anak-anak dari hubungan yang lain, rincian 
anak-anak tersebut (nama lengkap, tanggal dan tempat 
kelahiran)
 Nama, alamat dan rincian kontak kedua pelapor (salah 
satunya haruslah pemohon)
 Kartu kredit atau debit jika Anda ingin memesan akta 
kelahiran


