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Parents Step Ahead

01
Musim/Masa/
Waktu (Season)
Menyadari musim di 
setiap saat ketika kita 
menjalani kehidupan 

03
Masa Pandemi Covid-
19
Kesempatan dan 
tantangan sebagai 
orangtua dalam 
menghadapi masa ini

04
Tahap Kehidupan 
Anak
Menyadari 4 tahap 
kehidupan anak dan 
hal-hal apa yang 
perlu dilakukan dalam 
setiap tahapnya

02
Masa Menjadi 
Orangtua
Tujuan, hak, tanggung 
jawab, upah menjadi 
orangtua



WAKTU/MASA/MUSIM (SEASON)● Pengkhotbah 3:1 Untuk segala sesuatu ada masanya, 
untuk apapun di bawah langit ada waktunya. 

● NAS  Ecclesiastes 3:1 There is an appointed time for 
everything. And there is a time for every event under 
heaven--

● NKJ  Ecclesiastes 3:1 To everything there is a season, A 
time for every purpose under heaven:

Untuk segala sesuatu, ada waktu yang sudah 
ditentukan. 

Untuk semua tujuan di dunia ini, semua ada 
waktu/masa/musimnya.



Ketika kita mengetahui 
waktu/masa/musim (season) apa yang 

sedang kita jalani saat ini, dan bertindak 
sesuai dengannya, maka kita akan 

menuai hasil yang baik.



2 WAKTU/MASA/MUSIM 
(SEASON) KITA HARI INI :

1.Masa menjadi orangtua

2.Masa pandemi Covid-
19



MENJADI 
ORANGTUA

MAS
A



Tujuan Akhir 
Orangtua

Mendidik anaknya 
menjadi orang 
dewasa yang 

memiliki karakter 
seperti Kristus



Didiklah orang muda 
menurut jalan yang patut 
baginya, maka pada masa 
tuanyapun ia tidak akan 
menyimpang dari pada 

jalan itu.

TUJUAN MENJADI ORANGTUA

Train up (dedicate, 
inaugurate=begin or 

introduce) a child in the 
way he should go, and 
when he is old he will 

not depart from it.

Amsal 22:6
NKJ  Proverbs 

22:6



EDUKATIF EKONOMIS

Guru / Pendidik 
pertama

Penyedia 
Kebutuhan 

Hidup

RELIGIUS SOSIAL PROTEKTIF

Representasi 
Tuhan di dunia

Teladan 
Hidup (Role 

Model)

Pelindung / 
Tempat yang 

aman

TANGGUNG JAWAB ORANGTUA:



Orangtua dipercaya 
dengan suatu

tanggungjawab 
sementara

untuk membesarkan anak-anak 
mereka  sehingga anak-anak ini 
nantinya bisa memenuhi 
agenda/tujuan Tuhan, bukan 
agenda/tujuan kita.



CREDITS: This presentation template was 
created by Slidesgo, including icons by 

Flaticon, and infographics & images by Freepik 
and illustrations by Stories.

Amsal 29:17  Didiklah 
anakmu, maka ia akan 

memberikan 
ketenteraman 

kepadamu, dan 
mendatangkan 

sukacita kepadamu. 

UPAH MENJADI 
ORANGTUA

http://bit.ly/2Tynxth
http://bit.ly/2TyoMsr
http://bit.ly/2TtBDfr
https://stories.freepik.com/?utm_source=slidesgo_template&utm_medium=referral-link&utm_campaign=slidesgo_contents_of_this_template&utm_term=stories_by_freepik&utm_content=stories


WAKTU/MASA/MUSIM (SEASON) 
PANDEMI COVID-19

Kesempatan : 
Memiliki waktu berinteraksi yang lebih banyak 
dengan anak-anak.

Tantangan : 
● Membangun hubungan yang lebih kuat di antara 

anggota keluarga. 
● Menyediakan fasilitas internet yang memadai. 
● Harus pandai membagi waktu dan fokus dengan 

apa yang sedang dikerjakan.



4 Tahap 
Kehidupa

n
Seorang 

AnakPenting dipahami oleh orangtua 
dan guru



4 TAHAP DALAM MENDIDIK ANAK
Prinsip mendidik di dalam “CORONG”

18 tahun ke atas                              Friendship

13 - 17 tahun                                     Coaching

6 - 12 tahun                                          Training

0 – 5 tahun                                            Disiplin

KEBEBASAN



18 tahun ke atas                              Friendship

13 - 17 tahun                                     Coaching

6 - 12 tahun                                          Training

0 – 5 tahun                                            Disiplin

KEBEBASAN

4 TAHAP DALAM MENDIDIK ANAK
Prinsip mendidik di dalam “CORONG”



Terima Kasih
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