
PROGRAM KELUARGA TANGGUH
Program pencegahan keterampilan keluarga untuk keluarga yang tinggal di situasi sulit
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Program Keluarga Tangguh dikembangkan dan di-
rintis di Afghanistan berkat dukungan murah hati 
dari US-INL.Sejauh ini, program ini telah dirintis 
di Amerika Tengah,Asia Tengah dan Barat,Afrika 
Timur dan Barat berkat dukungan Swedia, Prancis 
dan US-INL.

Struktur program keluarga Tangguh

Dampak jangka panjang
 

CARA kerjanya?

Proses program untuk mengatasi dasar penyebab
Menurunkan faktor risiko: Sikap yang mendukung strategi pengasuhan paksa; 
Buruknya keterampilan manajemen keluarga; Tingkat stres tinggi; Lingkungan 
mendukung dimulainya penggunaan dini narkoba, konflik dan kekerasan

Meningkatkan faktor proteksi: Tingkatkan interaksi keluarga, Perbaiki hubungan, 
disiplin tanpa kekerasan, keterlibatan prososial, dukungan sosialpengasuh

Partisipan jangka pendek dan dampak keluarga
 

 

 

Sesi orang tua

Komponen program

Sesi anak Sesi keluarga Minggu 1 Minggu 2 Minggu 3

Paralel

Paralel

HUBUNGI KAMI 

Prevention, Treatment and Rehabilitation Section,   
United Nations Office on Drugs and Crime,
PO Box 500, A 1400 Wina, Austria 
Email: unodc-ptrs@un.org 
Website: www.unodc.org/unodc/en/prevention/index.html  

IKUTI KAMI DI MEDIA SOSIAL

@UNODC_PTRS 
#strongfamilies #drugprevention #drugtreatment 
#accesstomedicines #listenfirst #youthinitiative
#SDG3 #SDG4 #SDG5 #SDG16

UNODC PTRS

Tujuan: Normalisasi dan mengelola 
stres; Meningkatkan percaya diri 
& keterampilan pengasuhan untuk 
membangun strategi pengasuhan 
positif; Meningkatkan sumber daya 
untuk mengatasi stres

Meningkatkan kepercayaan diri 
pengasuh dalam keterampilan 
manajemen keluarga

Memperbaiki perilaku anak Meningkatkan kapasitas untuk 
mengatasi stres

Mengurangi perilaku agresif dan 
bermusuhan Memperbaiki kesehatan mental 

anak-anak danorangtuaMemperbaiki pengasuhan dalam 
keterampilan mengasuh anak

Berkurangnya kekerasan Berkurangnya 
penyalahgunaan obat

Berkurangnya perilaku 
berisiko

Memperbaiki kesehatan mental 
pengasuh dan anak-anak

Tujuan: Meningkatkan kesehatan 
mental; Mengatasi stres dengan 
lebih baik; Mengurangi perilaku 
sulit 

Tujuan: Memperbaiki komunikasi 
dan hubungan; Menurunkan 
pengasuhan paksa 

Sesi keluarga 2
Mendukung nilai dan mimpi

Sesi anak 2
Mengikuti aturan dan menghargai orangtua

Sesi orang tua 2
Mengajarkan apa yang benar kepada 
anak

Pra-sesi orang tua
Memahami Kekuatan dan Stres 

Sesi orang tua 1
Menggunakan cinta dan 
batasan

Sesi anak 1
Belajar tentang stres

Sesi keluarga 1
Belajar satu sama lain



Keluarga yang tinggal dalam situasi sulit

Sasaran, tujuan & filosofi Program Keluarga TangguhNilai program-program keterampilan keluarga Hasil awal

Program keterampilan keluarga 
mendukung pengasuh untuk 
menjadi orangtua yang lebih 
baik dan memperkuat fungsi 
dan interaksi keluarga yang sp-
esifik usia dan sesuai usia. Pro-
gram ini mempromosikan gaya 
asuh anak yang hangat di mana 
orangtua menetapkan aturan 
untuk perilaku yang dapat dit-
erima, cermat memantau waktu 
luang dan pola persahabatan 
dan menjadi teladan yang baik 

saat membantu anak-anak mereka mendapatkan keterampilan untuk mem-
buat keputusan tepat. Berkat perubahan-perubahan ini, program-program ini 
efektif mencegah berbagai masalah sosial dan kesehatan, termasuk menceg-
ah penggunaan narkoba, kekerasan terhadap anak dan kekerasan remaja, dan 
kejahatan. Program keterampilan keluarga juga memberi efek positif pada 
kesejahteraan mental orang tua dan mengurangi stres orang tua dan pek-
erjaan serta mendukung perkembangan anak dengan berkurangnya masalah 
perilaku dan emosional. Terinspirasi oleh pengetahuan ini, Cabang Pencega-
han Narkoba dan Kesehatan UNODC,Bagian Pencegahan, Perawatan dan Re-
habilitasi telah secara aktif mempromosikan dan merintis program-pr ogram 
berbasis bukti tersebut secara global sejak tahun 2010 di lebih dari 30 negara 
berpenghasilan rendah dan menengah.

Program Keluarga Tangguh adalah program keterampilan kelu-
arga untuk situasi sulit, yang menyediakan respons pencegahan 
berbasis bukti yang membangun keterampilan keluarga yang 
bermanfaat bagi kesehatan dan keamanan perkembangan anak-
anak dari kedua gender. Program ini mudah diadaptasi untuk me-
layani keluarga dalam situasi sulit dalam konteks yang berbeda.

Program ini membantu pengasuh dan anak-anak yang tinggal 
di situasi ini, untuk menghadapi kesulitan, tekanan dan tantan-
gan sehari-hari. Komponen utama dari program ini adalah mem-
perkuat struktur dan fungsi keluarga untuk membantu mence-
gah penggunaan narkoba, kekerasan, dan konsekuensi sosial 
negatif lainnya pada anak-anak. Hal ini bersifat universal dalam 
subkelompok keluarga selektif dan paling cocok untuk keluarga 
dengan anak-anak berusia antara 8 dan 15 tahun.

Program Keluarga Tangguh dikembangkan oleh UNODC untuk 
memenuhi karakteristik berikut:
1) Jumlah sesi yang singkat: Keluarga di situasi sulit merasa 

kesulitan menghadiri lebih dari sejumlah sesi berdurasi seki-
tar 90 menit.. Karena itu sesi Keluarga Tangguh dibuat sing-
kat (ringan) yang mencakup seluruhnya 3 sesi di 3 minggu 
berturut-turut yang melibatkan pengasuh, dan 2 sesi di mana 
anak-anak pengasuh ikut serta, pertama dalam pengasuhan 
pararel dan sesi anak diikuti sesi keluarga bersama.

2) Informasi berbasis bukti: Sejalan dengan rekomendasi UN-
ODC Standar Internasional WHO tentang Pencegahan Peng-
gunaan Narkoba dan memanfaatkan pengalaman yang di-
hasilkan inisiatif global UNODC dalam adaptasi dan rintisan 
program keterampilan keluarga berbasis bukti di negara-ne-
gara berpenghasilan rendah dan menengah, sejak tahun 2010.

3) Dapat dijalankan untuk infrastruktur SDM yang tersedia 
di situasi  dengan sumber daya rendah: Program ini mem-
butuhkan infrastruktur yang mudah dimobilisasi dan dilatih. 
Fasilitator yang dinominasikan untuk material tidak perlu 
memiliki keterampilan teknis khusus dan dapat dilatih da-
lam 2 hari oleh pelatih bersertifikat. Program menjadi lebih 

mudah untuk diintegrasikan dengan infrastruktur yang ada 
di situasi tersebut. Panduan fasilitator dirancang agar mudah 
diikuti untuk memastikan penerapan yang tepat dengan pen-
gawasan teknis minimum.

4) Selektif, namun mencakup spektrum keluarga yang besar: 
Program ini berfokus pada keterampilan keluarga paling 
penting yang dibutuhkan mereka yang tinggal dalamsituasi 
semacam itu, sehingga dapat menjangkau spektrum keluar-
ga yang besar tanpa terbatas pada keluarga dengan kebutu-
han khusus. Di saat yang sama, penyebaran informasi dapat 
dilakukan sehingga keluarga dengan kebutuhan khusus dap-
at memperoleh akses perawatan.

5) Kebutuhan material yang ringan: Peluncuran program mem-
butuhkan material yang minimum dan berbiaya rendah yang 
mudah disiapkan per sesi (seperti kertas dan pena, balon, tali, 
dll) dan tidak memerlukan peralatan auido-visual yang men-
dukung seperti DVD, pemutar DVD, proyektor, dll...

6) Sumber terbuka untuk lebih lanjut mendorong dan mem-
fasilitasi keberlanjutan: Program ini, tidak seperti banyak 
program keterampilan keluarga lain di negara-negara ber-
penghasilan tinggi, tidak dipungut biaya atau biaya hak cipta, 
agar mitra yang diuntungkan memiliki kepemilikan nasional 
untuk mengembangkannya dengan biaya minimum.

Keluarga Tangguh yang pada awalnya diran-
cang dan dirintis di Afghanistan, telah berkem-
bang menjadi versi global yang dapat diterap-
kan (dan dirintis) pada keluarga dalam situasi 
sulit di banyak negara lain. Data pendahuluan 
tentang tahap awal penerapannya di Afghan-
istan dan di pusat penerimaan pengungsi Af-
ghanistan di Serbia menunjukkan perubahan 
signifikan dalam mengurangi perilaku buruk 
anak dan kesejahteraan, seperti masalah em-
osi atau perilaku, dan meningkatkan fungsi 
orang tua, seperti misalnya konsistensi orang 
tua atau dorongan positif. Temuan ini mencer-

minkan dampak positif dari program yang 
dijelaskan sebelumnya pada meningkatnya 
kepercayaan diri pengasuh dalam keterampi-
lan manajemen keluarga, meningkatnya pen-
gasuhan dalam keterampilan mengasuh anak, 
meningkatnya kapasitas untuk mengatasi 
stres, perbaikan  perilaku anak, berkurangnya 
perilaku agresif dan bermusuhan dan karenan-
ya meningkatkan kesehatan mental anak-anak 
dan orang tua secara keseluruhan. Program 
Keluarga Tangguh menunjukkan dampak sig-
nifikan pada anak perempuan dan laki-laki ser-
ta masing-masing pengasuhnya.

Gambar: Di antara anak-anak dengan skor kesulitan total tinggi atau sangat tinggi (>=17) dari SDQ (Kuesioner Kekuatan dan Kesulitan pada baseline, 
sebagaimana dinilai oleh pengasuh dalam studi percontohan di 3 kota di Afghanistan (n=41 dari 72 keluarga secara keseluruhan) dan di Afghanistan di 3 
pusat penerimaan pengungsi di Serbia (n=9/21 keluarga)di tahun 2018, penurunan skor yang signifikan ditemukan sebelum dan setelah program Keluarga 
Tangguh, yang bahkan menurun lebih jauh setelah 6 minggu pasca program [Temuan diajukan untuk publikasi ulasan sejawat]

Secara global, banyak keluarga hidup dalam situasi sulit, mengemukakan kesulitan signi-
fikan di kehidupan sehari-hari mereka. Tantangan dapat berupa hidup di desa atau daer-
ah tertinggal dengan akses yang tidak memadai terhadap air minum yang aman, sani-
tasi, listrik atau sekolah, tingkat pengangguran yang tinggi dll. Tantangan lain termasuk 
sejarah invasi dan perang yang menyebabkan keluarga mengungsi, bermigrasi, tinggal 
di kamp pengungsian atau di situasi konflik/pasca-konflik. Keterampilan mengasuh anak 
dengan baik dalam keadaan ini jadi lebih penting dan keterampilan keluarga khusus yang 
disesuaikan dengan tekanan ini perlu diprioritaskan. 

Memastikan hidup sehat dan 
mempromosikan kesejahteraan 
untuk semua usia
SDG 3.5

Memastikan kualitas pendidikan 
yang inklusif dan adil dan mem-
promosikan kesempatan belajar 
seumur hidup untuk semua
SDG 4.1, SDG 4.5, SDG 4.7

Mencapai kesetaraan gender 
dan memberdayakan semua 
wanita dan anak perempuan 
SDG 5.2

Mempromosikan masyarakat da-
mai dan inklusif untuk pemban-
gunan berkelanjutan, memberi 
akses keadilan bagi semua dan 
membangun lembaga yang 
efektif, akuntabel dan inklusif di 
semua tingkatan
SDG 16.1, SDG 16.2
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Filosofi Keluarga Tangguh

1. Semua keluarga memiliki kekuatan dan keterampilan.
2. Bahkan di masa sulit, pengasuh melakukan yang terbaik 

yang mereka bisa untuk mencintai dan merawat anak-anak.
3. Keluarga dibuat lebih kuat dengan berbagi tantangan dan 

hal-hal yang berhasil bagi mereka.
4. Tantangan yang dihadapi keluarga seringkali memperkuat 

dan memberi lebih banyak ketahanan dan kebijaksanaan.
5. Program ini menawarkan cara-cara agar pengasuhan anak 

lebih mudah dan efektif.
6. Setiap keluarga tahu apa yang paling mungkin berhasil 

dalam situasi mereka.


