
 

 

Menjaga Keamanan: 
Kurikulum Perlindungan Anak  
 

Informasi untuk Orangtua/Wali 
Menjaga Keamanan: Kurikulum Perlindungan Anak (KS:CPC) adalah kurikulum keamanan anak berbasis bukti kelas dunia, yang mengajarkan 
anak-anak dan remaja untuk mengenali pelecehan, memberitahu orang dewasa yang bisa dipercaya, mengerti bentuk sentuhan yang pantas dan 
tidak pantas, dan cara-cara menjaga keamanan mereka. KS:CPC diberikan pada siswa oleh pendidik yang telah menyelesaikan kursus pelatihan 
menyeluruh. 

Tema-tema 
Kurikulum ini berdasarkan dua tema utama: 

• Kita semua berhak atas keamanan 
• Kita dapat membantu keamanan kita dengan berbicara dengan orang-orang yang kita percayai. 

Bidang-bidang fokus 
Tema-tema ini diberikan melalui empat Bidang Fokus: 

1. Hak atas keamanan 
2. Hubungan 
3. Mengenali dan melaporkan pelecehan 
4. Strategi-strategi perlindungan 

Konsep-konsep 

Bagan di bawah menunjukkan konsep-konsep menurut tingkat kelas. Aktivitas diberikan sesuai dengan usia dan perkembangan siswa.  

 Tingkat Dini: 
Usia 3-5 

Tingkat Dini 
Usia 5-7 

Tingkat Dasar 
Usia 8-10 

Tingkat Menengah 
Pertama 

Usia 11-14 

Tingkat Menengah Atas 
Usia 15-17+ 
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Perasaan 
Yang aman dan tidak aman 
Tanda-tanda peringatan 
Keadaan Darurat 

Perasaan 
Yang aman dan tidak aman 
Tanda-tanda peringatan 
Keadaan Darurat 
Pengambilan resiko 

Perasaan 
Yang aman dan tidak aman 
Tanda-tanda peringatan 
Keadaan Darurat 
Pengambilan resiko 
Pendekatan 

Yang aman dan tidak aman 
Tanda-tanda peringatan 
Keadaan Darurat 
Pengambilan resiko 
Pendekatan Tekanan dan 
manipulasi psikologis 

Yang aman dan tidak aman 
Tanda-tanda peringatan 
Pengambilan resiko 
Pendekatan Tekanan dan 
manipulasi psikologis 
Psikologi positif 
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Kebutuhan dan keinginan 
Identitas dan hubungan 
Rasa percaya dan mereka 
yang bisa kita percayai 

Kebutuhan dan keinginan 
Yang adil dan tidak adil  
Hak Anak 
Identitas dan hubungan 
Perundungan 
Perundungan dunia maya 
Kekuasaan 
Rasa percaya dan mereka 
yang bisa kita percayai 

Hak dan tanggung jawab 
Identitas dan hubungan 
Stereotip Gender 
Perundungan 
Perundungan dunia maya 
Kekuasaan 
Tipuan dan sogokan 
Rasa percaya dan mereka 
yang bisa kita percayai 

Hak dan tanggung jawab 
Pemberian izin Hubungan 
yang sehat dan tidak sehat 
Stereotip Gender 
Perundungan 
Perundungan dunia maya 
Kekuasaan 
Rasa percaya dan mereka 
yang bisa kita percayai 

Hak dan tanggung jawab 
Persetujuan seksual 
Hubungan yang sehat dan 
tidak sehat Stereotip 
Gender Perundungan 
Perundungan dunia maya 
Kekuasaan Pelecehan 
seksual Rasa percaya dan 
mereka yang bisa kita 
percayai 
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Nama-nama anggota tubuh 
yang benar 
Umum dan pribadi 
Sentuhan yang aman dan 
tidak aman 
Pemberian izin 
Mengenali pelecehan 
Rahasia yang aman dan 
tidak aman 
Ancaman 
Keamanan daring 
 

Nama-nama anggota tubuh 
yang benar 
Umum dan pribadi 
Sentuhan yang aman dan 
tidak aman 
Pemberian izin 
Mengenali pelecehan 
Rahasia yang aman dan 
tidak aman 
Tipuan dan sogokan 
Keamanan daring 

Nama-nama anggota tubuh 
yang benar 
Umum dan pribadi 
Sentuhan yang aman dan 
tidak aman Pemberian izin 
Pelecehan dan pengabaian 
Rahasia yang aman dan 
tidak aman Keamanan 
daring Pendekatan daring 
Kekerasan rumah tangga 
dan keluarga 

Nama-nama anggota tubuh 
yang benar Umum dan 
pribadi Pemberian izin 
Pelecehan dan pengabaian 
Kekerasan waktu kencan 
Keamanan dan pelecehan 
daring 
Mengirim teks berbau 
seksual Kekerasan rumah 
tangga dan keluarga 
Campurtangan orang yang 
menyaksikan 

Ruang lingkup pribadi 
Pemberian izin 
Pelecehan dan pengabaian 
Pendekatan 
Kekerasan waktu kencan 
Keamanan dan pelecehan 
daring Mengirim teks 
berbau seksual 
Kekerasan rumah tangga 
dan keluarga 
Campurtangan orang yang 
menyaksikan 
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Strategi pemecahan 
masalah 
Bersikap asertif 
Ketangguhan 
Kegigihan 
Peninjauan kembali siapa 
saja yang bisa dipercaya 

Strategi pemecahan 
masalah 
Bersikap asertif 
Ketangguhan 
Kegigihan 
Peninjauan kembali siapa 
saja yang bisa dipercaya 

Strategi pemecahan 
masalah Bersikap asertif 
Ketangguhan Kegigihan 
Peninjauan kembali siapa 
saja yang bisa dipercaya 
Jaringan komunitas 

Strategi pemecahan 
Ketangguhan 
Kegigihan 
Peninjauan kembali siapa 
saja yang bisa dipercaya 
Jaringan komunitas 

Strategi pemecahan 
Ketangguhan 
Kegigihan 
Peninjauan kembali siapa 
saja yang bisa dipercaya 
Jaringan komunitas 

 

Indonesian 

Hubungi sekolah atau kantor KS:CPC untuk informasi lebih lanjut atau kunjungi situs web KS:CPC: http://tiny.cc/KSCPC-ParentCarerInfo. 

Keeping Safe: Child Protection Curriculum 
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