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Kondisi Saat ini
﹡ Kondisi Pandemic Covid-19.

﹡ Perubahan kebiasaan dan tatanan kehidupan
bermasyarakat – New Behavior

﹡ Masyarakat dan seluruh elemen bangsa saat ini
fokus pada Kesehatan dan ketahanan fisik.

﹡ #dirumahaja





Ketahanan Keluarga
Kondisi dinamika suatu keluarga yang memiliki keuletan

dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik
material & psikis mental spiritual guna hidup mandiri dan

mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup
harmonis dan meningkatkan kesejahteraan lahir & batin

5 Dimensi Ketahanan Keluarga

- Ketahanan Sosial, - Ketahanan Psikologis, - Ketahanan
Fisik, - Ketahanan Ekonomi, - Ketahanan Agama



Dimensi Ketahanan Psikologis
1

2

3

4

• Membiasakan adanya momen untuk saling
berbagi cerita dengan anggota keluarga

• Saling mendukung ketika ada anggota
keluarga yang sedang menghadapi masalah.

• Memberikan contoh pada anggota keluarga lain 
untuk menyelesaikan permasalahan dengan

tenang, sabar dan fokus

• Membiasakan untuk berdiskusi untuk
mendapatkan kesepakatan keluarga





Situasi Kondisi Anak dan Keluarga

Kasus-kasus dan 
permasalahan dalam Rumah 

Tangga

Hasil Survei Pengalaman 
Hidup Perempuan adalah 1 

dari 4 perempuan mengalami

kekerasan.

Jumlah laporan konflik dan
permasalahan perempuan dan

anak di Kota Banjarmasin 
dalam 1 semester pertama di 

tahun 2020 = 35 laporan

2019 total laporan dalam 1 
tahun sejumlah = 57 laporan.

(source: DPPPA Kota BJM)



Pengasuhan berbasis hak-anak bertujuan untuk
memenuhi kebutuhan akan kasih sayang, 

kelekatan, keselamatan dan kesejahteraan yang 
menetap dan berkelanjutan demi kepentingan

terbaik bagi anak

(kemenpppa.go.id)

Pengasuhan Berbasis Hak-hak Anak



Mengapa?
﹡ Anak membutuhkan dukungan dari orang

tua untuk dapat bertumbuh dan
berkembang secara Optimal.

﹡ Anak-anak (terutama anak usia dibawah 10
tahun) belum paham / belum mampu
menuntut terpenuhinya hak-hak mereka.



Konvensi Hak Anak
Konvensi Hak Anak lahir dari suatu kesadaran bahwa anak sesuai dengan
kodratnya adalah rentan, tergantung, lugu, dan memiliki kebutuhan-
kebutuhan khusus. 

Anak memerlukan perawatan dan perlindungan yang khusus, baik fisik
maupun mental.

PBB  menetapkan Konvensi Hak Anak tersebut mulai berlaku pada
tanggai 2 September 1990 

Konvensi hak Anak dinyatakan berlaku di Indonesia sejak tanggaI 5 Oktober 
1990. 



Prinsip-Prinsip Dasar Hak-hak Anak

Prinsip non diskriminasi
Semua hak yang diakui dan terkandung dalam KHA harus diberlakukan kepada 
setiap anak tanpa pembedaan apapun.

Yang terbaik bagi anak
Artinya bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak, maka apa yang 
terbaik bagi anak haruslah menjadi pertimbangan yang utama.

Kelangsungan Hidup dan Perkembangan Anak
Artinya bahwa hak hidup yang melekat pada diri setiap anak harus diakui dan 
bahwa hak anak atas kelangsungan hidup dan perkembangannya harus dijamin.

Penghargaan terhadap pendapat anak
Maksudnya bahwa pendapat anak, terutama jika menyangkut hal – hal yang 
mempengaruhi kehidupannya, perlu diperhatikan dalam setiap pengambilan 
keputusan.



5 Hak-hak Dasar Anak

1. Hak Bermain

2. Hak Tumbuh & Kembang

3. Hak Mendapat Perlindungan

4. Hak Kesehatan

5. Hak Berpartisipasi



Keterampilan Dasar Pengasuhan
Berbasis Hak Anak

1. Penerapan Disiplin Positif Konsisten dalam

Keluarga: 

a) Aturan Positif

b) Pernyataan Saya

2. Komunikasi Efektif melalui keterampilan

Mendengarkan Aktif

3. Kesehatan Mental Orangtua



DISIPLIN POSITIF

1. Pengelolaan perilaku anak yang bebas dari kekerasan,

hukuman dan ancaman.

2. Bertumpu pada pembuatan aturan positif dan mengenalkan

anak tentang Konseskuensi dari perilakunya.

3. Membantu anak mengembangkan kontrol diri

4. Membangun kepercayaan diri anak

5. Melatih anak menghargai perasaan orang lain.



3 Formulasi Dasar Disiplin Positif
Aturan Positif

Do Vs Don’t

Penggunaan
kalimat/kata positif
secara langsung, apa
yang orang tua ingin
anak lakukan.

Ex:

Jangan Ribut →
Suaranya dipelankan
ya nak.

Pernyataan Saya
Menyampaikan

Perasaan

Sampaikan perasaan
saat anak melakukan
perilaku yang tidak
baik.

Ex: 

Kaka memukul adik, 
adik menangis. - “Ibu
sedih kalian bertengkar
rebutan mainan”

Konsekuensi
Alami & Logis

Konsekuensi Alami
Ex: Anak berlari-larian, 
kemudian terjatuh.

Konsekuensi Logis
Proses komunikasi diskusi
bersama ortu terkait dampak
dari konsekuensi yang
dilanggar.



Komunikasi Efektif
Mendengarkan Aktif

1. Mendengarkan aktif melibatkan semua panca indera dan

bagian-bagian tubuh lain secara aktif sehingga pesan yang

diterima menjadi bermakna.

2. Mendengarkan aktif fokus pada pesan yang disampaikan

anak, tanpa menghakimi atau menilai

3. Mendengarkan aktif berusaha memahami sudut pandangan

anak sebagai usaha untuk memahami apa yang sebenarnya

terjadi.



Komunikasi Efektif
Mendengarkan Aktif

4. Mamfasilitasi anak untuk menemukan sendiri

bagaimana harus bertindak atau merespon situasi

yang terjadi.

5. Orangtua yang melakukan keterampilan

mendengarkan aktif, akan menjadi pribadi yang

lebih santai dan positif saat berinteraksi dengan

anak.



1. Tidak berbuat gaduh pada jam belajar atau istirahat di rumah adalah perilaku
adil terhadap hak anggota keluarga lainnya.

2. Besarnya uang jajan didasarkan pada tingkat kebutuhan anak juga adalah
bentuk perilaku yang adil sebab anak SD tentu kebutuhannya berbeda dengan
anak SMA.

3. Membebankan tanggung jawab dan tugas bersih-bersih sesuai dengan
kemampuan masing-masing anggota keluarga.

4. Senantiasa berprasangka baik kepada sesama anggota keluarga juga adalah
contoh perilaku adil dalam keluarga. Menghindari sikap suka menuduh
sembarangan tanpa bukti.

Contoh Perilaku Adil
dalam Kehidupan Keluarga



Interaksi Sehat dalam Pengasuhan
Berbasis Hak-hak Anak

Meningkatkan Ketahanan Keluarga
Menjadi Lebih Positif & Kuat



Terimakasih
Wassalam,

😉


