
Kasus 1:  Strategi Penyeimbangan Keluarga dengan Anak Pertama  

  Usia Balita5.16 
 

 Kasus pertama adalah contoh yang memiliki anak usia balita. Contoh 

bernama Ibu NN (nama inisial) berusia 31 tahun dan memiliki seorang putera 

berusia tiga tahun bernama Fad.  Pendidikan terakhir Ibu NN adalah Sarjana 

Kesehatan Masyarakat di Universitas Hasanuddin. Saat ini Ibu NN bekerja di 

Departemen Kesehatan Kota Makasar dan menjabat sebagai kepala specimen atau 

laboratorium pengambilan darah. Sebelum bekerja di Departemen Kesehatan, Ibu 

NN pernah bekerja di salah satu rumah sakit di Kota Makassar dan menjabat 

sebagai kepala perawat selama kurang lebih dua tahun.  Selain bekerja di RS, Ibu 

NN juga pernah mengajar sebagai dosen di salah satu Universitas di Makassar. 

Setelah bekerja selama kurang lebih dua tahun di RS dan mengajar sebagai dosen 

ibu NN memutuskan untuk mendaftar sebagai calon PNS di Departemen 

Kesehatan. Salah satu alasan ibu NN berhenti bekerja di rumah sakit swasta 

adalah karena adanya jam kerja malam hari dan lokasi tempat bekerja jauh dari 

rumah. Selain itu alasan yang paling utama ibu NN berhenti bekerja di rumah 

sakit tersebut karena ibu NN memiliki anak balita. 

 

 Pendapatan ibu NN adalah sebesar Rp 2 000 000 per bulan.  Meskipun 

pendapatan saat ini adalah lebih rendah apabila dibandingkan dengan pendapatan 

yang diterima oleh ibu NN di rumah sakit swasta namun menurut ibu NN 

pilihannya untuk berhenti dan menjadi PNS adalah pilihan yang paling baik untuk 

dirinya dan keluarga. Bekerja menjadi PNS di Depkes dirasakan ibu NN tidak 

terlalu menyita waktunya untuk pekerjaan.  Mengingat anak ibu NN bernama Fad 

saat ini masih berusia tiga tahun sehingga masih dirasakan sangat penting peran 

ibu dalam pengasuhan.  

 

 Suami ibu NN berusia 41 tahun dan bekerja sebagai pelaut dengan 

pendapatan sebesar Rp 20 000 000 perbulan. Pendidikan terakhir suami ibu NN 

adalah Sarjana. Profesi suami ibu NN yang sebagai pelaut mengakibatkan suami 

sering meninggalkan rumah, berlayar selama satu bulan dan kemudian kembali ke 

rumah selama sebulan kemudian berangkat berlayar lagi, begitu seterusnya. Pada 

saat suami ibu NN berada di rumah, ibu NN merasa sangat aman meninggalkan 

Fad. Pekerjaan mengurus Fad digantikan oleh sang suami ketika ibu NN bekerja.  

 

 Fad memiliki penyakit step yang kadang-kadang bisa kambuh tiba-tiba 

terutama bila panasnya sangat tinggi. Hal inilah yang terkadang mengganggu 

pikiran ibu NN ketika ibu NN bekerja terutama apabila suami ibu NN sedang 

berlayar. Apabila suami ibu NN berlayar maka yang mengurus Fad adalah 

pembantu, namun apabila Fad sedang sakit dan pekerjaan ibu NN tidak dapat 

ditinggalkan, maka ibu NN menitipkan Fad ke rumah orangtuanya. Terkadang Ibu 

NN berfikir untuk berhenti bekerja jika melihat keadaan Fad yang sering sakit-
sakitan. Namun terkadang terlintas juga untuk sayang melepas karir. Oleh sebab 

itu sampai saat ini peran keluarga besar ibu NN dalam membantu menjaga buah 

hati sangat dibutuhkan. 

 

 



Kasus 2:   Strategi Penyeimbangan Keluarga dengan Anak Pertama  

  Usia Sekolah5.16 
 

 Wawancara mendalam pada keluarga yang memiliki anak pertama usia 

sekolah adalah contoh yang bernama Ibu EN. Ibu EN berusia 40 tahun, bekerja 

sebagai pimpinan cabang bank BNI dan memiliki dua orang anak. Anak pertama 

bernama Kay berusia 12 tahun dan anak kedua bernama MF berusia 7 tahun.  Ibu 

EN sudah bekerja di perbankan selama 15 tahun.  Ibu EN menikah saat berusia 27 

tahun dan saat itu Ibu EN telah menyelesaikan program pascasarjananya di 

Universitas Gajah Mada. Sejak SMA Ibu EN bercita-cita bekerja di perbankan, 

oleh sebab itu setelah lulus sarjana kemudian langsung bekerja di bank BNI dan 

kemudian melanjutkan S2 setelah itu menikah saat berusia 27 tahun.  

 

 Pendapatan Ibu EN sebesar Rp 15 000 000 perbulan sedangkan 

pendapatan suami Ibu EN sebesar Rp 2 800 000. Walaupun pendapatan ibu EN 

lebih besar dari pada pendapatan suami hal ini tidak menjadi masalah dalam 

keluarganya. Sebelum menikah ibu EN telah menjadi pegawai tetap di Bank 

negara sedangkan suami Ibu EN masih menjadi CPNS.  

 

Pekerjaan ibu EN sebagai pimpinan cabang membuat waktunya bersama 

keluarga terutama anak-anaknya dirasa kurang. Ibu EN bekerja dari pukul 08.00 

pagi hingga pukul 18.00 WITA. Apabila ada rapat di kantor atau ada lembur maka 

Ibu EN pulang ke rumah hingga pukul 21.00 WITA. Saat ini Ibu EN sedikit lega 

meninggalkan anak-anak karena sudah menginjak usia sekolah dan bukan balita 

lagi. Selain itu, dua orang pembantu siap membantu Ibu EN dalam pekerjaan 

rumahtangga seperti, memasak,membersihkan rumah, mencuci dan pekerjaan 

lainnya ketika Ibu EN bekerja. Sedangkan ayahnya menemani anak-anak belajar 

apabila Ibu EN ada rapat di kantor dan harus lembur sehingga pulang ke rumah 

pukul 21.00. WITA. Pekerjaan suami Ibu EN adalah sebagai polisi lalu lintas 

yang bekerja dari pukul 08.00 WITA sampai dengan pukul 16.00 WITA sehingga 

memiliki waktu yang lebih untuk menemani anak-anak belajar. 

 

Strategi penyeimbangan yang dilakukan Ibu EN apabila ada salah satu dari 

putra putri sakit adalah Ibu EN menyerahkan seluruh pekerjaannya kepada 

wakilnya. Pada hari libur Ibu EN mengusahakan agar tidak mengerjakan 

pekerjaan kantor di rumah dan menghabiskan waktu bersama keluarganya, 

berlibur atau hanya menghabiskan waktu di rumah saja bersama keluarganya. 
 


