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BAB IV 

LAPORAN HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS  

 
 

A. Gambaran Umum PT. Banjar Elektronika Sarana Televisi BanjarTV 

PT. Banjar Elektronika Sarana Televisi merupakan perusahaan yang 

bergerak di bidang jasa penyiaran audio visual atau yang biasa dikenal dengan 

sebutan media televisi. 

Kantor pusat PT. Banjar Elektronika Sarana Televisi terletak di Jalan 

Gatot Subroto No. 8 Banjarmasin dengan nomor 0511-3263500 dan nomor 

faxmail 0511-3255255. Sedangkan studio PT. Banjar Elektronika Sarana Televisi 

berada di Jalan Mandastana 1B No. 18 Gatot Subroto Banjarmasin dengan nomor 

telpon 0511-3267877. Adapun email PT. Banjar Elektronika Sarana Televisi 

adalah dengan alamat tv.banjarmasin@yahoo.co.id. 

PT. Banjar Elektronika Sarana Televisi berdiri pada tanggal 05 Nopember 

2007 dengan Komisaris Utama Bapak Dristi Adistana, SH dengan izin penyiaran 

percobaan. Pada tanggal 8 September 2010 PT. Banjar Elektronika Sarana 

Televisi secara resmi mendapatkan izin tayang dengan SK Gubernur Rudi Arifin 

No.SKT001.03.009. 

Visi dari PT. Banjar Elektronika Sarana Televisi adalah terwujudnya 

semangat dan kebersamaan masyarakat dalam membangun daerah melalui media 
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televisi local. Sedangkan Misi dari PT. Banjar Elektronika Sarana Televisi adalah 

sebagai berikut: 

1. Memenuhi hak masyarakat dalam memperoleh untuk mengembangkan 

pribadi dan lingkungan sosialnya; serta berhak untuk mencari, 

memperoleh, mengumpulkan, memiliki, menyimpan, mengolah dan 

menyampaikan informasi. 

2. Menjadikan media televisi lokal sebagai sarana penunjang untuk 

menggali dan mengembangkan dunia hiburan, seni budaya, pendidikan, 

hoby dan talent, ilmu pengetahuan dan teknologi serta keagamaan. 

Chanel BanjarTV terletak pada 42 UHF dengan frekuensi gambar 639,250 

Mhz dan frekuensi suara 647,750 Mhz. 

Adapun kompisisi program BanjarTV adalah 30% untuk hiburan dan 

musik, 10% untuk berita, 20% untuk iklan, 10% untuk pendidikan dan 

kebudayaan, 10% untuk penerangan dan informasi, 10% untuk agama, 5% untuk 

acara olah raga serta 5% untuk acara penunjang/layanan masyarakat. 

Adapun keadaan karyawan PT. Banjar Elektronika Sarana Televisi adalah 

sebagai berikut: 

Tabel 4.1  Keadaan karyawan PT. PT. Banjar Elektronika Sarana Televisi tahun 

2015 

No Nama Jabatan 

1 Dristi Adistana, SH Komisaris Utama 

2 H. Nirwanto Komisaris 

3 Christian Hermanto, BBA Direktur Utama 

4 DR. Masdari Tasmin, SH. MH Direktur Hukum dan Penyiaran 

5 Johnson marzuki Direktur 
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6 Kamarul Hidayat News manager 

7 Djaya Salim Production & Program manager 

8 Rijali Hadi AudioTechnician 

9 Dody Aryo Marketing 

10 Muhail Reporter & Kameramen 

11 Mahyuni Salman Reporter & Kameramen 

12 M. Rofi’i Reporter & Kameramen 

13 Rachmad Hidayat Master Control 

14 Zulkifli Reporter & Kameramen 

15 Safrian Noor Reporter & Kameramen 

16 Fazrina Oktarin  Reporter & Presenter 

17 Hayati Reporter & Kameramen 

18 M. Firdaus Reporter & Kameramen 

19 Mahyuni Reporter & Kameramen 

20 Novita Dea Safitri Master Control 

21 Sanusi Reporter & Kameramen 

22 Gusti Taufik Reporter & Kameramen 

23 Legiyo Reporter & Kameramen 

24 Erwin Yudha Nuari Reporter & Kameramen 

25 Hafidz Anshari Reporter & Kameramen 

26 Rijali Affandi Reporter & Kameramen 

27 Rani Fattah Reporter & Presenter 

28 Rano Welum Reporter & Kameramen 

29 Aswan Ahyani Master Control 

30 Ahmad Magfur Reporter & Kameramen 

31 Murtasiah Reporter & Presenter 

32 Rini Puspita Sari Keuangan & administrasi 

33 Nurkhozin FH Presenter 

Sumber: Dokumen PT. Banjar Elektronika Sarana Televisi tahun 2015 
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Adapun skedul penayangan BanjarTV dapat dilihat pada table berikut ini: 

Tabel 4.2  Keadaan karyawan PT. Banjar Elektronika Sarana Televisi tahun 2015 

HARI NO 

Sen Sel Rab Kam Jum Sab Minggu 

JAM 

1 Colour Bar-Opening 05.30-06.00 

2 Tafsir-Pengajian Al-Quran Bunga Rampai Dakwah 06.00-07.00 

3 Lintas Banua Lintas Banua Sepekan 07.00-08.00 

4 FS. Love Story in Havard Happy holy kid-Lejel 08.00-09.30 

5 Lejel Fashion 

Mimbar Agama Budha 

09.30-10.30 

6 Habar si Utuh wan si Diyang Lejel 10.30-11.30 

7 Lejel Mimbar Agama Kristen 11.30-12.00 

8 Indonesiaku Cover 12.00-12.30 

9 Happy Holy Kid Sahibar Habar 12.30-13.30 

10 Lintas Banua Batatai – Lipsus 13.00-15.00 

11 FS. Pendekar Harum Batatai – Lipsus 13.00-15.00 

12 Lagu Unda Batatai – Lipsus 13.00-15.00 

13 Lejel Lejel 15.00-16.00 

14 Buncu Banua - Indo Fresh - Inspirasi 

Bunda 

Rahasia Dapur 16.00-16.30 

15 Lejel Lejel 16.30-17.30 

16 IBN IBN 17.30-18.00 

17 Mutiara Kehidupan Mutiara Kehidupan 18.00-18.30 

18 Adzan Magrib-Pengajian al-Quran Adzan Magrib-Pengajian 

al-Quran 

18.30-19.00 

19 Lintas Banua Lejel 19.00-20.00 

20 Napa Jar Buhannya Lejel 19.00-20.00 
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21 Lagu Unda Lintas Banua Sepekan 20.00-21.00 

22 The Legend Of Shang Yang Panderan di Gardu 21.00-22.00 

23 IBN IBN 22.00-23.00 

24 Habar si Utuh wan si Diyang IBN 23.00-23.30 

25 IBN The Legend 23.00-00.45 

26 Sinema Action The Legend 23.00-00.45 

27 Mutiara Kehidupan Mutiara Kehidupan 00.45-01.00 

Sumber: Dokumen PT. Banjar Elektronika Sarana Televisi tahun 2015 

 

B. Deskripsi Data 

Berdasarkan hasil penelitian melalui observasi dan wawancara kepada para 

responden dan informan terhadap enam rumah tangga wartawan BanjarTV 

berkenaan dengan dampak karir terhadap keharmonisan rumah tangga, maka 

dapat diuraikan sebagai berikut: 

1.  Identitas Responden 

Responden I 

a. Identitas Responden I  

Nama  : SR 

Umur  : 38 Tahun 

Status  : Suami 

Agama  : Islam 

Pendidikan  : S1 

Pekerjaan   : Reporter News BanjarTV 

Isteri  : NR 

Pekerjaan  : Ibu Rumah Tangga 
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Alamat  : Komplek Andai Jaya Persada Sungai Andai 

 

b. Uraian Kehidupan Rumah Tangga 

SR adalah wartawan senior di BanjarTV yang bekerja sebagai wartawan 

BanjarTV sejak tahun 2007 atau sejak BanjarTV mulai beroperasi. 

SR sudah berumah tangga dengan NR tiga tahun sebelum bekerja sebagai 

wartawan di BanjarTV atau tepatnya pada tanggal 23 Juli 2004. Sejak pernikahan 

SR dan NR sampai hari ini, mereka baru dikaruniai seorang puteri yang tahun ini 

sudah berusia 7 tahun. 

Sebelum menjadi wartawan BanjarTV, SR sudah berkecimpung di dunia 

jurnalistik sejak tahun 2000, yakni sebagai wartawan freeland pada Koran Mata 

Banua. Latar belakang pekerjaan inilah yang menjadikan SF mudah 

menyesuaikan diri ketika bekerja sebagai wartawan di BanjarTV. 

NR sudah mengetahui konsekuensi profesi SR sebagai wartawan sejak 

sebelum menikah, sehingga NR sangat mengerti dan memahami konsekuensi 

tersebut. 

c. Uraian Kasus 

Menurut SR, salah satu dampak karir wartawan terhadap keharmonisan 

kehidupan rumah tangga adalah kurangnya waktu yang tersedia untuk keluarga. 

Waktu banyak dihabiskan untuk pekerjaan liputan, pembuatan naskah, capturing 

dan editing. Proses pencarian berita biasanya dilakukan sejak jam 07.30 WITA 

sampai jam 16.00 WITA. Setelah mendapatkan berita, naskah disusun dengan 

konsep news, kemudian men-capture gambar yang telah direkam dan terakhir 
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proses editing dan terkadang juga ditambah dengan tugas dubbing. Akhirnya, para 

wartawan bisa pulang ke rumah sekitar jam 20.00 WITA. 

SR sebagai wartawan senior di BanjarTV mempunyai strategi tersendiri 

untuk menghemat waktu pencarian berita dan editing, yaitu dengan menyajikan 

satu kejadian ke dalam beberapa berita dengan sudut pandang yang berbeda. 

Misalnya berita tentang upacara peringatan kemerdekaan Indonesia di kantor 

Gubernur. Maka berita pertama adalah berita tentang pelaksanaan upacara, berita 

kedua adalah peran serta sekolah dalam mengikuti upacara peringatan 

kemerdekaan Indonesia dan berita terakhir tentang harapan dan pesan gubernur 

terkait dengan peringatan kemerdekaan Indonesia. Dengan demikian, SR 

mendapatkan 3 berita sekaligus dalam satu kali liputan. Waktu yang tersisa bisa 

digunakan untuk men-capture dan mengedit berita, sehingga pada jam 16.00 

WITA, SR bisa pulang ke rumah dan bercengkrama dengan anak isteri di rumah.
1
 

Dampak karir kedua yang cukup berpengaruh terhadap keharmonisan 

rumah tangga adalah kondisi fisik yang sering kelelahan setelah pulang kerja, 

terutama apabila lokasi sumber berita yang sulit diakses atau jauh. Sehingga 

ketika pulang ke rumah, fisik sudah tidak sanggup untuk dibawa bercengkrama 

dengan anak isteri dan lebih memilih untuk segera istirahat dan tidur. 

Dampak ketiga yang juga sangat dirasakan oleh SR adalah berkurangnya 

keakraban antara anak-anak dengan dirinya. Terbukti, setiap kali ada masalah, 

anak-anak lebih mencari ibunya dibanding bapaknya, bahkan setiap pulang kerja 

                                                             
1
 SR, Reporter dan Kameramen, wawancara pribadi, Rumah  kediaman komplek andai 

jaya persada sungai andai.  5 mei  2015. 
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SR jarang mendapatkan sambutan yang hangat dari anak-anak, terkecuali apabila 

SR membawakan berbagai macam oleh-oleh untuk anak-anak.
2
 

Adapun menurut NR, salah satu dampak positif yang dirasakan adalah 

kemudahan dalam berbagai urusan di setiap instansi pemerintahan atau pun 

swasta. Menurut NR, jabatan wartawan memiliki kekuatan tersendiri dalam 

instansi pemerintahan. Pekerjaan liputan menjadikan seorang wartawan kenal baik 

dengan publik pigur/pejabat sehingga dapat memudahkan dalam berbagai urusan. 

Contohnya, ketika saya terjaring razia dan ditilang oleh polisi, hanya dengan 

berbicara melalui telpon saya sudah terbebas dari denda tilang.
3
 

Adapun salah satu dampak yang terkadang bisa menjadi persoalan dalam 

rumah tangga adalah tidak adanya kejelasan nominal “luaran” yang didapatkan 

suami dalam sebuah liputan. Menurut NR, apabila liputan dilakukan terhadap 

pejabat-pejabat publik atau suatu kegiatan yang diminta untuk diliput atau liputan 

berupa promosi, maka liputan tersebut akan menghasilkan “luaran” dengan 

nominal yang tidak menentu. SF jarang memberitahukan berapa nominal yang 

didapatkan dalam sebuah liputan, sehingga terkadang menjadi kecurigaan di 

dalam benak NR terkait dengan jumlah uang dan kemana digunakan uang 

tersebut.
 4

 

Dampak terakhir yang dirasakan oleh NR adalah dampak psikis dari status 

wartawan yang dikenal sebagai “buhan panombakan”.
 

Istilah “buhan 

                                                             
2
 Ibid. 

 
3
 NR istri dari SR, Ibu Rumah Tangga, wawancara pribadi, Rumah  kediaman komplek 

andai jaya persada sungai andai hari sabtu  tanggal 16 mei 2015. 

 
4
 Ibid. 
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panombakan” artinya para wartawan yang menggunakan status wartawan sebagai 

alat untuk memalak para pejabat publik dengan ancaman black list apabila tidak 

diberikan uang. Apabila kami membeli sesuatu yang mewah, terkadang tetangga 

beranggapan bahwa pembelian barang tersebut bersumber dari uang memalak 

pejabat, karena gaji wartawan tidak mungkin bisa digunakan untuk memenuhi 

kebutuhan tersier. Hal tersebut menjadi salah satu tekanan psikis bagi keluarga.  

Responden II 

a. Identitas Responden II 

Nama  : LG 

Umur  : 41 Tahun 

Status  : Suami 

Agama  : Islam 

Pendidikan  : SLTA 

Pekerjaan   : Reporter News BanjarTV 

Isteri  : PJ 

Pekerjaan  : Pedagang 

Alamat  : Jln. Jahri Saleh Komp. Pandan Arum Surgi Mufti 

b. Uraian Kehidupan Rumah Tangga 

Seperti halnya SR, LG juga wartawan senior di BanjarTV yang bekerja 

sebagai wartawan BanjarTV sejak tahun 2007 atau sejak BanjarTV mulai 

beroperasi. 

LG merupakan warga etnis jawa yang merantau ke kota Banjarmasin sejak 

tahun 2001. LG sudah berumah tangga dengan PJ empat tahun sebelum bekerja 
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sebagai wartawan di BanjarTV atau tepatnya pada tanggal 04 Maret 2003. Sejak 

pernikahan LG dan PJ sampai hari ini, mereka sudah dikaruniai dua orang puteri 

yang tahun ini sudah berusia 12 tahun dan 8 tahun dan satu orang putera yang 

berusia 1 tahun 3 bulan. 

Sebelum menjadi wartawan BanjarTV, LG juga berkecimpung di dunia 

jurnalistik sejak tahun 2001, yakni sebagai wartawan freeland pada Koran Antara.  

c. Uraian Kasus 

Senada dengan SR, dampak karir wartawan terhadap keharmonisan rumah 

tangga menurut LG adalah kurangnya waktu yang tersedia untuk keluarga. LG 

mengaku hampir setiap hari ia pulang kerja pada jam 18.00 sampai jam 19.00 

WITA. Ketika sampai di rumah anak-anak sudah pada tidur.
5
 

Hal serupa dinyatakan oleh LG, yakni anak-anak LG lebih akrab dengan 

Ibu dan Mbahnya dibanding dengan LG. Untuk mensiasati hal tersebut, LG sering 

menggunakan akhir pekan untuk mengajak anak-anak ke mall untuk sekedar 

bermain-main dan makan bersama. 

Dampak lain yang sering dikeluhkan oleh LG adalah kurangnya 

kesempatan untuk turut serta dalam memperhatikan perkembangan pendidikan 

anak dan mendampingi anak dalam mengerjakan PR yang diberikan sekolah, 

sedangkan ibunya sibuk dengan anak bungsu yang masih berusia 1 tahun 3 bulan. 

Sehingga, anak-anak dituntut untuk mandiri dalam menyelesaikan semua tugas 

yang diberikan sekolah. 

                                                             
5
 LG, Reporter dan Kameramen, wawancara pribadi, rumah  kediaman  jl. Jahri saleh  

komp. Pandan Arum ,16 mei 2015 
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Dampak positif yang dirasakan oleh LG dan isteri adalah kemudahan 

dalam berbagai urusan pada instansi pemerintahan. Seperti ketika membuat 

sebuah CV dan SIUP untuk keluarga LG. Dana yang dikeluarkan hanya sebesar 

Rp.500.000,- dan waktu penyelesaian CV dan SIUP hanya dalam 1 minggu, 

sedangkan untuk kalangan lain yang membuat CV dan SIUP bisa menghabiskan 

dana sebesar Rp.3.000.000,- dan dalam jangka waktu 2 minggu sampai 1 bulan.
 6 

Menurut PJHT, salah satu dampak yang dirasakan adalah meningkatnya 

kesejahteraan rumah tangga. Sejak LG berpindah pekerjaan dari wartawan media 

cetak menjadi wartawan media televisi, perekonomian rumah tangga menjadi 

meningkat, bahkan saat ini rumah tangga LG dengan PJ sudah memiliki rumah 

pribadi dan mobil pribadi. Mobil pribadi dengan merk Agya merupakan hasil 

kerja keras LG selama Pemilu Legislatif tahun lalu. Pada saat Pemilu Legislatif, 

LG banyak mendapatkan tawaran liputan dan pembuatan iklan untuk para calon 

DPR dan DPD. Akhirnya, dengan uang yang terkumpul dan ditambah dengan 

tabungan yang dimiliki, LG mampu membeli mobil secara cass tanpa proses 

kredit.
7
 

Dampak yang dirasa cukup mengganggu bagi PJ adalah banyaknya 

keluarga dan orang-orang dekat yang menitipkan urusan, bahkan urusan bantuan 

pemadam kebakaran, bantuan renovasi mushalla dan perbaikan jalan serta 

                                                             
6
 Ibid. 

 
7
  PJ isteri dari LG, pedagang, wawancara pribadi, rumah  kediaman  jl. Jahri saleh  komp. 

Pandan Arum ,16 mei 2015 
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jembatan diserahkan ketua RT kepada LG yang dianggap mempunyai link ke 

pemerintahan.
 8
 

 

 

Responden III 

a. Identitas Responden III 

Nama  : MH 

Umur  : 36 Tahun 

Status  : Suami 

Agama  : Islam 

Pendidikan : S1 

Pekerjaan  : Reporter News BanjarTV 

Isteri  : DH 

Pekerjaan : Presenter Radio Gema Oskar Lestari 

Alamat  : Komplek PWI Sungai Andai 

b. Uraian Kehidupan Rumah Tangga 

MH adalah juga termasuk wartawan senior di BanjarTV yang bekerja 

sebagai wartawan BanjarTV sejak tahun 2007. MH sudah berumah tangga dengan 

DH sejak tahun 2010. Sejak pernikahan MH dan DH sampai hari ini belum 

dikaruniai anak. 

Sebelumnya, MH dan DH sama-sama sebagai karyawan BanjarTV. MH 

sebagai reporter sedangkan DH sebagai presenter berita sekaligus bendahara 

                                                             
8
 Ibid. 
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BanjarTV. Pada tahun 2010, DH mengundurkan diri dari BanjarTV karena 

menikah dengan MH dan ketentuan BanjarTV tidak membolehkan karyawan yang 

berstatus suami isteri bekerja satu atap (satu perusahaan). Oleh karena itu, DH 

mengalah dan mengundurkan diri dari BanjarTV. 

Sebelum menjadi wartawan BanjarTV, MH merupakan rekan kerja LG 

sebagai wartawan freeland pada Koran Antara. MH dan LG bekerja pada Koran 

Antara bersamaan dan hijrah ke BanjarTV di tahun yang sama pula, yakni pada 

tahun 2007. 

MH dan DH sama-sama berkecimpung di media sosial, sehingga mereka 

berdua sama-sama mengerti konsekuensi yang harus diterima. 

c. Uraian Kasus 

Senada dengan SR dan LG, dampak karir wartawan terhadap 

keharmonisan rumah tangga menurut MH adalah kurangnya waktu yang tersedia 

untuk keluarga. Akan tetapi hal ini tidak begitu berpengaruh terhadap 

keharmonisan rumah tangga MH, karena MH dan DH sama-sama sibuk bekerja. 

Menurut MH dan DH, selain kurangnya waktu untuk bersama tidak ada 

lagi dampak negatif yang diakibatkan oleh karir wartawan terhadap keharmonisan 

rumah tangga mereka.
9
 

Adapun terkait dengan dampak positif karir karyawan terhadap 

keharmonisan rumah tangga menurut DH adalah memperluas relasi kerja, baik 

terhadap para pengusaha, pihak pemerintahan atau pun relasi terhadap organisasi-

organisasi masyarakat.
 
 

                                                             
9
 MH dan DHL, Reporter News Banjar TV , wawancara pribadi, Rumah  kediaman 

komplek. PWI sungai Andai,10 Mei  2015. 
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Dampak positif lainnya adalah pengetahuan tentang berita-berita sekitar 

wilayah Kalimantan Selatan menjadi lebih up date dan apabila ada berita terkait 

dengan kenaikan harga, pemadaman aliran listrik atau kebijakan-kebijakan baru 

dari pemerintah, pihak wartawan bisa lebih awal mempersiapkan diri dan menjadi 

sumber informasi bagi keluarga dan masyarakat sekitar rumah.
 
 

 

Responden IV 

a. Identitas Responden IV 

Nama  : HYT 

Umur  : 45 Tahun 

Status  : Istri 

Agama  : Islam 

Pendidikan : S1 

Pekerjaan  : Reporter News, Asisten Direktur News BanjarTV 

Suami  : MRS 

 Pekerjaan        : Aktivis & Fungsionaris Partai PKS 

Alamat  : Komplek Palapan Permai Pemurus Luar 

b. Uraian Kehidupan Rumah Tangga 

Ibu HYT adalah wartawan senior di BanjarTV yang bekerja sebagai 

wartawan BanjarTV sejak tahun 2007 atau sejak BanjarTV mulai beroperasi. 

Di samping wartawan senior, Ibu HYT juga aktivis salah satu partai politik 

dan sempat dicalonkan sebagai calon anggota DPRD pada tahun 2009 lalu. 
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Ibu HYT pada awalnya seprofesi dengan suaminya MRSL, akan tetapi atas 

permintaan Bapak Kamarul Hidayat, Ibu HYT bekerja sebagai asisten direktur 

news BanjarTV sekaligus sebagai reporter.  

Ibu HYT sudah berumah tangga dengan MRS selama hampir lima belas 

tahun yakni sejak tahun 2000. Sejak pernikahan Ibu HYT dan MRS sampai hari 

ini, mereka sudah dikaruniai 4 orang anak, yakni dua orang putera yang masing-

masing berusia 14 tahun dan 10 tahun, serta dua orang puteri yang masing-masing 

berusia 7 tahun dan 2 tahun. 

c. Uraian Kasus 

Menurut Ibu HYT, diantara dampak-dampak positif karir wartawan 

terhadap keharmonisan keluarga adalah dapat membantu menambah penghasilan 

suami sehingga perekonomian keluarga menjadi tertunjang. Ibu HYT 

menambahkan bahwa salah satu dampak positif dari karir wartawan adalah 

kemudahan dalam berbagai urusan, terutama urusan pada instansi-instansi 

pemerintahan.
10

 

Dampak positif lainnya adalah bertambahnya wawasan yang valid tentang 

berbagai aspek kehidupan yang diliput dan dapat dijadikan modal untuk mendidik 

anak dan menambah pengetahuan mereka. Karir wartawan juga dapat menambah 

kebijaksanaan dalam menjalani hidup karena memiliki banyak wawasan dan 

pengalaman. 

Adapun dampak negatif karir wartawan terhadap keharmonisan keluarga 

kurangnya waktu kebersamaan dengan keluarga dan juga kelelahan fisik yang 

                                                             
10

 HYT, Reporter dan Asisten Direktor News Banjar TV,  , wawancara pribadi, rumah  

kediaman   pal 8 permai pemurus luar, 12 mei  2015. 
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terkadang bisa berpengaruh terhadap labilnya emosi yang pada akhirnya dapat 

berpengaruh terhadap sikap yang ditunjukkan terhadap suami dan anak.
 
 

 

 

 

Responden V 

a. Identitas Responden V 

Nama  : MRT 

Umur  : 27 Tahun 

Status  : Istri 

Agama  : Islam 

Pendidikan : S1 

Pekerjaan  : Presenter & Reporter News BanjarTV 

Suami  : RZK 

Pekerjaan : Reporter News Duta TV 

Alamat  : Komplek Nakula Sadewa Pemurus Dalam 

b. Uraian Kehidupan Rumah Tangga 

Pada awalnya MRT merupakan mahasiswi yang ditugaskan magang di 

BanjarTV pada tahun 2009. Pada akhir tahun 2009 MRT mulai direkrut sebagai 

presenter salah satu program acara berita di BanjarTV (Habar si Diyang). Sejak 

saat itu, MRT mulai aktif sebagai karyawan BanjarTV. Pada tahun 2010, MRT 

mulai menambah pekerjaannya sebagai wartawan yang langsung terjun ke 

lapangan. 
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MRT dan RZK sudah saling kenal sejak di bangku kuliah karena sama-

sama kuliah pada jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Dakwah 

IAIN Antasari Banjarmasin. 

MRT dan RZK sama-sama bekerja sebagai wartawan pada media televisi 

lokal di Kalimantan Selatan, hanya saja MRT bekerja di BanjarTV sedangkan 

RZK bekerja di Duta TV. 

MRTS sudah berumah tangga dengan RZK sejak tahun 2012. Sejak 

pernikahan MRT dan RZK sampai hari ini, mereka baru dikaruniai seorang putera 

yang tahun ini sudah berusia 2 tahun. 

c. Uraian Kasus 

Menurut MRT, dampak positif karirnya sebagai wartawan terhadap 

keharmonisan rumah tangga adalah dapat membantu menambah penghasilan 

rumah tangga dan dapat memenuhi kebutuhan sendiri tanpa mengharap pemberian 

dari suami. 

Dampak positif lainnya adalah lebih dikenal banyak orang dan mendapat 

banyak keuntungan dalam bertransaksi di pasar. Terkadang mendapat potongan 

harga atau bonus dari pedagang, bahkan terkadang beberapa barang didapat 

dengan gratis. Kemudahan lain yang didapatkan sebagai dampak dari karir 

wartawan adalah kemudahan dalam berbagai urusan di birokrasi.
 
 

Dampak positif lainnya menurut MRT adalah kestabilan emosi karena 

suasana hati yang senang dalam melakukan liputan, terlebih terhadap liputan yang 

menghasilkan tambahan penghasilan. Kestabilan emosi ini berdampak terhadap 

sikap yang ditunjukkan ketika di rumah. 
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Adapun dampak negatif dari karir wartawan terhadap keharmonisan rumah 

tangga adalah kurangnya perhatian yang diberikan kepada anak, terutama terkait 

nutrisi anak. Bahkan menurut MRT dan RZK, Syamil (anak MRT dan RZK) 

sudah tiga kali masuk rumah sakit dan harus dirawat inap karena menderita 

muntaber dan tipes. Hal ini disebabkan karena kurangnya perhatian dari mereka 

terkait makanan-makanan yang diberikan oleh baby sitter terhadap mereka selama 

anak mereka dititipkan. Terkait kejadian ini, RZK dan MRT beberapa kali 

mengganti baby sitter, bahkan RZK sudah beberapa kali meminta MRT untuk 

berhenti bekerja dan lebih fokus terhadap pertumbuhan anak mereka. Akan tetapi 

MRTS enggan untuk berhenti bekerja sebagai wartawan dengan alasan pekerjaan 

liputan merupakan hiburan bagi dirinya sehingga emosinya akan stabil bila hati 

merasa senang.
11

 

 

Responden VI 

a. Identitas Responden VI 

Nama  : RZL 

Umur  : 28 Tahun 

Status  : Suami 

Agama  : Islam 

Pendidikan : S1 

Pekerjaan  : Reporter News BanjarTV 

Isteri  : HK 

                                                             
11

RZK , Reporters  News DutaTV, wawancara pribadi rumah kediaman komplek Nakula 

Pemurus Dalam , 12 mei 2015 
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Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga 

Alamat  : Jln. Pandat Karya, Komplek Melati Sungai Andai 

b. Uraian Kehidupan Rumah Tangga 

Pada awalnya RZL merupakan mahasiswa STIMIK yang ditugaskan 

magang di BanjarTV pada tahun 2012. Setelah selesai magang, RZL tertarik 

untuk bekerja di BanjarTV sebagai wartawan. 

RZL dan HK sudah berteman sejak bangku SMA yang kebetulan rumah 

mereka berdekatan dan sekolah pada SMA yang sama. Pada bulan februari tahun 

2014 yang lalu, mereka melangsungkan pernikahan dan sampai hari ini belum 

dikaruniai anak. 

HK sampai hari ini masih memilih jadi ibu rumah tangga dan tidak 

bekerja. HK dan RZL masih tinggal serumah dengan orang tua RZL yang berada 

di Jln. Pandat Karya, Komplek Melati Sungai Andai. 

c. Uraian Kehidupan Rumah Tangga 

Menurut RZL, dampak karir wartawan terhadap keharmonisan rumah 

tangga adalah seringnya muncul kecurigaan dan kecemburuan dari istri terhadap 

tugas liputan yang dilaksanakan. Karena dalam tugas liputan, RZL dan MRTS 

adalah partner dalam liputan dan selalu berangkat berdua. RZL sebagai 

cameramen dan MR sebagai reporter lapangan.
12

 

Adapun dampak positif dari karir wartawan terhadap keharmonisan hidup 

rumah tangga adalah dapat menopang perekonomian rumah tangga, baik dari gaji 

bulanan atau dari pemberian sumber berita pada saat dilakukan liputan. Dampak 

                                                             
12

  RZL, Reporter News Banjar TV, wawancara pribadi  rumah  kediaman , jl. Padat 

Karya , komplek Melati sungai Andai,hari , 17 mei 2015 
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positif lainnya adalah semakin bertambahnya relasi kerja dan dekat dengan 

pejabat publik yang mengakibatkan kemudahan dalam berbagai urusan.
13

 

Sedangkan menurut HK, salah satu dampak negatif dari karir wartawan 

terhadap keharmonisan rumah tangga adalah kurangnya waktu untuk bersama. 

Tidak jarang HKMH harus beberapa kali meminta kepada suaminya untuk 

sekedar jalan-jalan ke mall atau nonton biokop bersama, namun mendapat 

penolakan dari suaminya dengan alasan kesibukan atau kelelahan fisik.
14

 

Berdasarkan pemaparan di atas, maka dampak karir wartawan BanjarTV 

terhadap keharmonisan rumah tangga dapat dilihat pada table matrik  berikut: 

                                                             
13

 Ibid. 

 
14

 HK, Ibu rumah Tangga, wawancara Pribadi rumah kediaman ,jl. Padat Karya, Komplek 

Melati Sungai Andai, 17 rmei 2015 
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Nama Dampak Positif Dampak Negatif 

R1 1. Kemudahan dalam berbagai 

urusan di setiap instansi 

pemerintahan atau pun swasta.  

 

1. Kurangnya waktu yang 

tersedia untuk keluarga.  

2. Kondisi fisik yang sering 

kelelahan setelah pulang kerja, 

terutama apabila lokasi sumber 

berita yang sulit diakses atau 

jauh.  

3. Berkurangnya keakraban 

antara anak-anak dengan 

dirinya.  

4. Tidak adanya kejelasan 

nominal “luaran” yang 

didapatkan suami dalam 

sebuah liputan.  

5. Tekanan psikis dari status 

wartawan yang dianggap 

sebagai alat untuk memalak 

para pejabat publik. 

 

 

R2 1. Kemudahan dalam berbagai 

urusan pada instansi 

pemerintahan.  

2. Meningkatnya kesejahteraan 

rumah tangga.  

3. Banyaknya keluarga dan 

orang-orang dekat yang 

menitipkan urusan, sehingga 

urusan rumah tangga menjadi 

terganggu. 

1. Kurangnya waktu yang 

tersedia untuk keluarga.  

2. Anak-anak menjadi lebih akrab 

dengan Ibu dan Mbahnya  

3. Kurangnya kesempatan untuk 

turut serta dalam 

memperhatikan perkembangan 

pendidikan anak dan 

mendampingi anak dalam 

mengerjakan PR yang 

diberikan sekolah
 

R3 1. Memperluas relasi kerja.  

2. Pengetahuan tentang berita-

berita sekitar wilayah 

Kalimantan Selatan menjadi 

lebih up date  

3. Menjadi sumber informasi bagi 

keluarga dan masyarakat 

sekitar rumah.
 
 

1. Kurangnya waktu yang 

tersedia untuk keluarga.  

 

R4 1. Dapat membantu menambah 

penghasilan suami sehingga 

perekonomian keluarga 

menjadi tertunjang.  

2. Kemudahan dalam berbagai 

urusan, terutama urusan pada 

instansi-instansi pemerintahan. 

3. Bertambahnya wawasan yang 

valid tentang berbagai aspek 

kehidupan yang diliput dan 

dapat dijadikan modal untuk 

mendidik anak dan menambah 

pengetahuan mereka.  

4. Dapat menambah 

kebijaksanaan dalam menjalani 

hidup karena memiliki banyak 

wawasan dan pengalaman. 

1. Kurangnya waktu kebersamaan 

dengan keluarga  

2. Kelelahan fisik yang terkadang 

bisa berpengaruh terhadap 

labilnya emosi  

R5 1. Dapat membantu menambah 

penghasilan rumah tangga dan 

dapat memenuhi kebutuhan 

1. Kurangnya perhatian yang 

diberikan kepada anak, 

terutama terkait nutrisi anak.  
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Tabel 4.3  Dampak karir wartawan BanjarTV terhadap keharmonisan rumah 

tangga 

Sumber: Data hasil penelitian 

 

 

 

C. Analisis Data 

Berdasarkan penyajian data di atas, analisis data yang digunakan 

menggunakan sistematika penyusunan poin-poin sebagaimana poin-poin yang ada 

pada penyajian data. sebagai berikut: 

1. Analisis Kasus R1 

Sebagaimana yang telah disebutkan di atas, SR dan NR mengalami 

berbagai dampak yang muncul sebagai konsekuensi karir SFRN sebagai wartawan 

di BanjarTV. Akan tetapi, NR sudah mengetahui konsekuensi profesi SR sebagai 

wartawan sejak sebelum menikah, sehingga NR sangat mengerti dan memahami 

konsekuensi tersebut. 

Komitmen dan mengetahui konsekuensi karir suami sejak awal pernikahan 

sangat membantu dalam meminimalisir dampak-dampak negatif terkait dengan 

konsekuensi karir suami. Pernikahan yang awet ditandai oleh niat dan itikad untuk 

mempertahankan pernikahan sejak awal pernikahan dengan cara mengetahui 

sebanyak mungkin pasangan yang dipilih dan konsekuensinya.  

Sebagaimana yang telah dipaparkan di atas, salah satu dampak karir 

wartawan terhadap keharmonisan kehidupan rumah tangga adalah kurangnya 

waktu yang tersedia untuk keluarga. Waktu banyak dihabiskan untuk pekerjaan 

liputan, pembuatan naskah, capturing dan editing. Situasi seperti ini sangat rentan 
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dengan perselisihan apabila tidak disertai dengan sikap saling mengerti dan saling 

mendukung. Suami membantu istri dan anak. Istri membantu suami dan anak. 

Anak membantu bapak dan ibunya. Masalah kerjasama atau kekompakan ini akan 

berkembang bila mereka mengupayakan untuk saling memahami. Sebagaimana 

yang diterangkan oleh Agus Salim, salah satu kewajiban suami isteri dalam 

rangka mewujudkan rumah tangga yang harmonis adalah suami dan isteri wajib 

saling cinta mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir 

batin yang satu kepada yang lain. Salah satu bantuan yang sangat berharga ketika 

suami pulang kerja dalam keadaan lelah adalah dengan memberikan sambutan 

yang hangat dan memberikan pelayanan yang baik. Suami yang pulang kerja 

dalam keadaan lelah akan terhibur dan suami harus memberikan respon yang baik, 

meskipun dalam kondisi selelah apapun. Inilah bentuk kerjasama dan saling 

pengertian antara suami dan isteri yang dapat menumbuhkan keharmonisan dalam 

rumah tangga. 

Hal ini sesuai dengan pendapat salah satu karyawan banjar TV 

mengatakan  diantara ciri-ciri keluarga sehat, bahagia juga harmonis adalah:  

• Menikmati kehadiran yang lain. Antara suami dan istri, orang tua dengan 

anak, dengan saudara dengan mertua dan dengan anggota lain di dalam 

keluarga  tidak berarti mereka harus selalu bersama-sama, tetapi begitu 

bersama-sama mereka menikmati kebersamaan itu dan menciptakan 

suasana kekeluargaan dan kebahagiaan. 

• Saling menghargai satu sama lain dan menemukan hal-hal positif pada diri 

masing-masing anggota. 
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• Bila salah satu tertimpa kesusahan, ia selalu bisa datang pada yang lain 

tanpa rasa sungkan dari semua antar anggota keluarga. 

Dampak berikutnya yang juga sangat dirasakan oleh SR adalah 

berkurangnya keakraban antara anak-anak dengan dirinya. Hal ini harus disiasati 

dengan baik oleh SR, karena salah satu tugas utama SR sebagai ayah dari anak-

anaknya adalah berperan dalam memikul kewajiban untuk mengasuh dan 

memelihara anak-anak, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun 

kecerdasannya dan pendidikan agamanya. Apabila keakraban antara anak dengan 

orang tua semakin berkurang, maka kemungkinan nilai-nilai pendidikan yang 

ingin disampaikan kepada anak akan mengalami kesulitan. Paling tidak, ada 

beberapa langkah yang dapat dilakukan orang tua yang dapat menumbuhkan 

kehangatan dan keakraban hubungan antara orang tua dan anak, yakni perhatian, 

pengawasan, dorongan, bimbingan serta bantuan terhadap kesulitan yang dialami 

anak. Dengan adanya perhatian dari orang tua, dengan sendirinya si anak lalu 

merasa diperhatikan dan merasa adanya kasih sayang orang tuanya.  Hal ini sesuai 

dengan pendapat Abdullah Nashih Ulwan dalam bukunya Tarbiyatul Aulad Fil 

Islam yang diterjemahkan oleh Syaifullah dan Hery Noer Ali, yakni di antara 

perasaan-perasaan mulia yang dititipkan Allah di dalam hati kedua orang tua 

adalah perasaan kasih sayang terhadap anak-anak. Perasaan ini merupakan  

kemuliaan baginya dalam mendidik, mempersiapkan dan membina anak-anak 

dengan hasil dan bekas yang paling besar.
15

 Sedangkan pengawasan yang 

                                                             
15

 Abdullah Nashih Ulwan, Tarbiyatul Aulad Fil Islam, Terjemah. Syaifullah Kamalie 

dan Hery Noer Ali, Pedoman Pendidikan Anak dalam Islam I, (Semarang : Asy-Syifa, tth), h.30 
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diberikan oleh orang tua dimaksudkan sebagai penguat disiplin supaya pendidikan 

anak jangan terbengkalai. Pendidikan seorang anak apabila terbengkalai bukan 

saja akan merugikan dirinya sendiri, tetapi juga lingkungan kehidupannya.
16

 

Adapun salah satu dampak positif dari karir wartawan adalah kemudahan 

dalam berbagai urusan di setiap instansi pemerintahan atau pun swasta. Meskipun 

demikian, kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh oknum pemerintahan 

karena adanya kejahatan yang disembunyikan (seperti korupsi) sebaiknya 

dihindari. Kebaikan-kebaikan yang diberikan menuntut balas jasa berupa upaya 

untuk memberitakan hal yang positif dan menutupi hal-hal yang negatif. 
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Artinya: Jika mereka merusak sumpah (janji)nya sesudah mereka berjanji, dan 
mereka mencerca agamamu, Maka perangilah pemimpin-pemimpin 
orang-orang kafir itu, karena Sesungguhnya mereka itu adalah orang-
orang (yang tidak dapat dipegang) janjinya, agar supaya mereka 
berhenti. (QS. At-Taubah: 12) 

 

Salah satu bentuk perlawanan kita terhadap pejabat yang merusak 

sumpahnya dan melanggar kode etiknya adalah dengan cara tidak menerima 

segala bentuk kebaikan yang diberikan, baik berupa uang atau berupa pelayanan 

yang mudah dan tidak melalui tahapan-tahapan yang telah ditetapkan. 

2. Analisis Kasus R2 
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 Thamrin Nasution dan Nurhalijah Nasution, Peranan Orang Tua dalam Meningkatkan 

Prestasi Belajar Anak, (Jakarta : Kanisius BPK Gunung Mulia, 1984), h. 29 
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Salah satu dampak positif dari karir wartawan terhadap keharmonisan 

rumah tangga R2 adalah kemudahan dalam berbagai urusan pada instansi 

pemerintahan. Sebagaimana yang telah disampaikan di atas, sebaiknya seorang 

wartawan menghindari kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh oknum 

pemerintahan karena adanya kejahatan yang disembunyikan (seperti korupsi). 

Kebaikan-kebaikan yang diberikan menuntut balas jasa berupa upaya untuk 

memberitakan hal yang positif dan menutupi hal-hal yang negatif. Apabila kita 

sering menggunakan profesi wartawan sebagai senjata dalam melancarkan urusan, 

maka hal tersebut serupa dengan pemerasan secara halus. 

Dampak positif dari karir wartawan terhadap keharmonisan rumah tangga 

R2 yang berikutnya adalah meningkatnya kesejahteraan rumah tangga. 

Peningkatan kesejahteraan hidup merupakan suatu keharusan. Adapun dampak-

dampak negatif dari karir wartawan terhadap keharmonisan keluarga adalah 

kurangnya waktu yang tersedia untuk keluarga, berkurangnya keakraban antara 

ayah dan anak serta kurangnya kesempatan untuk turut serta dalam 

memperhatikan perkembangan pendidikan anak dan mendampingi anak dalam 

mengerjakan PR yang diberikan sekolah. 

Salah satu medan kerjasama atau kekompakan antara suami dan isteri 

adalah dalam hal mendidik anak. Kultur masyarakat masa lalu dan juga masa kini 

sering menempatkan wanita sebagai pihak yang bertanggung jawab mendidik 

anak. Kesalahkaprahan ini sangat sering terjadi. Laki-laki pun banyak yang 

merasa tidak bersalah saat mereka bulat-bulat menyerahkan tanggung jawab 
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mendidik anak kepada istri, atau malah kepada baby sitter, pembantu rumah 

tangga, atau kepada televisi.  

Keadaan di atas tentu sangat tidak ideal. Yang semestinya diupayakan oleh 

setiap keluarga adalah bagaimana terdapat kerjasama dalam mendidik anak. 

Satu hal amat penting untuk diperhatikan dalam masalah kerjasama adalah peran 

ganda pria. Kultur yang berkembang dalam masyarakat umumnya menempatkan 

laki-laki bekerja dalam sektor publik dan sangat minim bekerja dalam sektor 

domestik, terutama mendidik anak. Kerjasama dapat dioptimalkan bila laki-laki 

menyediakan diri untuk mengerjakan wilayah domestik. Apabila ini dilakukan, 

maka babak kerjasama suami dan istri mulai menguat. 

3. Analisis Kasus R3 

Sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, salah satu dampak karir 

wartawan terhadap keharmonisan rumah tangga yang paling dirasakan oleh 

wartawan BanjarTV adalah kurangnya waktu yang tersedia untuk keluarga. 

Meskipun pasangan MH dan DH belum dikaruniai anak, akan tetapi kebersamaan 

harus tetap dijaga dan dimaksimalkan. Apabila suami dan isteri sama-sama sibuk 

bekerja seharian dan kurangnya waktu bersama, kemungkinan akan menimbulkan 

konflik terselubung yang suatu saat akan keluar dan membahayakan. 

Adapun terkait dengan dampak positif karir karyawan terhadap 

keharmonisan rumah tangga menurut DH adalah memperluas relasi kerja, baik 

terhadap para pengusaha, pihak pemerintahan atau pun relasi terhadap organisasi-

organisasi masyarakat.
 
Hal ini sesuai dengan anjuran agama Islam tentang saling 

mengenal (menambah kenalan) antar profesi, agama dan suku bangsa yang 
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berbeda-beda. Bahkan semakin banyak bersilaturrahim atau berkunjung ke suatu 

lokasi, maka pintu rezki baginya akan semakin meluas. 

4. Analisis Kasus R4 

Menurut Ibu HYT, diantara dampak-dampak positif karir wartawan 

terhadap keharmonisan keluarga adalah dapat membantu menambah penghasilan 

suami sehingga perekonomian keluarga menjadi tertunjang. Tanggung jawab 

finansial keluarga memang terletak pada diri laki-laki (suami), akan tetapi apabila 

isteri merasa perlu untuk membantu suami secara finansial, tidak masalah seorang 

isteri bekerja dan mencari nafkah, karena dalam pergaulan suami istri  adalah  

kebutuhan  bersama dinatara keduanya selama itu tidak menimbulkan 

kemudharatan terhadap rumah tangga dan dengan syarat atas dasar izin dari 

suami, maka sudah selayaknya  saling bantu-membantu  baik lahir maupun bathin. 

Adapun dampak negatif karir wartawan terhadap keharmonisan keluarga 

kurangnya waktu kebersamaan dengan keluarga dan juga kelelahan fisik yang 

terkadang bisa berpengaruh terhadap labilnya emosi yang pada akhirnya dapat 

berpengaruh terhadap sikap yang ditunjukkan terhadap suami dan anak.  

Sikap yang santun dan pelayanan yang baik terhadap suami adalah tugas 

utama seorang isteri. Isteri yang baik adalah isteri yang selalu membuat suaminya 

merasa nyaman apabila bersamanya. Allah berfirman dalam Q.S Ar-Rum/03:21 
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Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan 

untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan 

merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa 

kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar 

terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir” 

 

 

5. Analisis Kasus R5 

 

Hampir serupa dengan pendapat ibu HYT , MR  juga berpendapat bahwa 

dampak positif karirnya sebagai wartawan terhadap keharmonisan rumah tangga 

adalah dapat membantu menambah penghasilan rumah tangga dan dapat 

memenuhi kebutuhan sendiri tanpa mengharap pemberian dari suami. Sebenarnya, 

tanggung jawab finansial keluarga memang terletak pada diri laki-laki (suami), 

akan tetapi apabila isteri merasa perlu untuk membantu suami secara finansial, 

tidak masalah seorang isteri bekerja dan mencari nafkah, dengan syarat atas dasar 

izin dari suami.  

Untuk konteks zaman sekarang memang tidak dapat menghindari 

keterlibatan seorang wanita dalam pencaturan dunia sosial dan karier. Tapi, harus 

dipahami bahwa keikutsertaan seorang istri dalam mencari penghasilan, tidak 

menjadikan mereka tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri. Istri 

tetap wajib menjalankan fungsi  dan kewajibannya dalam rumah tangga  seperti: 

taat kepada  suami dengan penuh keikhlasan, melayani suami dan mengatur 

kehidupan rumah tangganya. Apabila ketika masih terjadi silang sengketa masalah 

perbedaan pendapatan antara keduanya, perlu diadakan pemahaman bahwa suami 

tetap menjadi pemimpin keluarga dan yang paling berhak mencari nafkah. Allah 

berfirman dalam Q.S An-Nisa/4:34 
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�ُ� َ�ْ�َ�ُ�ْ� َ�َ�� َ�ْ�ٍ� َوِ�َ�� َأْ�َ�ُ	�ا ِ�ْ�    ��� اَ�ا�)َِّ'�ُل َ%��اُ��َن َ�َ�� ا�#َِّ!�ِء ِ�َ�� َ��
 ْ��ِ�  .َأْ�َ�اِ

 
Artinya:  kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena 

Allah telah  melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain 

(wanita), dank arena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagia dari harta 

mereka’’ 

 

Apabila tugas utama seorang isteri terbengkalai akibat karir wartawan 

yang dijalankan, maka seharusnya MR lebih memilih tugas utamanya sebagai 

isteri dan ibu bagi anaknya. Apalagi kalau suami sudah meminta MR untuk 

berhenti bekerja dan lebih fokus pada pengasuhan anak mereka, maka seharusnya 

MR mentaati suaminya selama yang diminta tidak bertentangan dengan ajaran 

agama, karena suami memiliki kuasa yang lebih atas isterinya. Allah berfirman 

dalam Q.S Al-baqarah/2:228 

1�fD[�� %R���� g�֠_h9� 

1�i"jG- % I9�kT�
0�/^99�! X 

lm9ִS4n5-�8�� 1�i"jG- % 

o0ִS�Wִ,  ph9��� qg�r % qstIִD 

abbud  

Artinya: “Dan kaum perempuan itu mempunyai hak sama dan seimbang 

dengan para laki-laki (suami) yang pelaksanaannya dilakukan 

dengan cara yang baik sesuai akhlaq dan kasih sayang, tetapi 

laki-laki karena tanggung jawabnya atas seluruh keluarga di 

beri Allah kelebihan kekuasaan atas perempuan, sesungguhnya 

Allah itu Maha Bijaksana dan Maha Gagah” 

 

 

 

6. Analisis Kasus R6 
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Salah satu dampak negatif dari karir wartawan yang tidak dirasakan oleh 

pasangan lain adalah adanya kecurigaan dan kecemburuan terhadap suami ketika 

melakukan tugas liputan. Pada hakikatnya, pembentukan keluarga diawali oleh 

kesalingpercayaan. Masing-masing pihak percaya bahwa satu sama lain akan 

melakukan usaha agar jalinan kesatuan di antara mereka dapat mengantarkan 

mereka menjadi bahagia dan sejahtera. Bila kepercayaan ini dijaga, maka 

kehidupan berkeluarga dapat dipertahankan. Bila kepercayaan tidak dijaga, maka 

keluarga dapat pecah (broken home). 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan penyajian dan analisis data tentang dampak karir wartawan 

BanjarTV terhadap keharmonisan rumah tangga di atas maka dapat disimpulkan 

sebagai berikut: 

1. Bahwwa gambaran rumah tangga Wartawan Banjar TV ialah disibukkan 

dengan kepentingan karir wartawan, sehingga kurangnya  keakraban 

kepada keluarga terutama kepada anak-anak  di akibatkan kurangnya 

waktu untuk berkumpul dengan keluarga, karena waktu yang tersedia 

cukup singkat di akibatkan karena pekerjaan liputan, pembuatan naskah 

,pencarian berita  biasanya dilakukan dari pagi sampai sore dan juga bisa 

liputan dadakan dan  mengahbiskan waktu yang cukup lama dalam 

pekerjaan tersebut. Akhirnya para wartwan bisa pulang kerumah di malm 
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hari, sehingga waktu untuk berkumpul dengan keluarga jarang ada 

terutama untuk anak-anak. Sehingga  antara anak dan ayah jarang 

berintraksi dan bergaul sehingga anak kurang perhatian dari orang tua.  

 

 

2. Melihat dari gambaran rumah tangaga wartawan Banjar TV, bahwa pada 

karier wartawan tersebut  berdampak pada rumah tangga. Ada  dampak 

positif dan negatifnya. Pertama dampak positif pada rumah tangga ialah: 

a. Dampak positif karir wartawan BanjarTV terhadap keharmonisan 

rumah  tangga  adalah memperluas relasi kerja dan mendapatkan 

kemudahan dalam berbagai urusan di setiap instansi pemerintahan atau 

pun swasta, peningkatan kesejahteraan rumah tangga, bertambahnya 

pengetahuan tentang berita-berita sekitar wilayah Kalimantan Selatan 

secara up date, menjadi sumber informasi bagi keluarga dan 

masyarakat sekitar rumah, dapat menambah kebijaksanaan dalam 

menjalani hidup karena memiliki banyak wawasan dan pengalaman. 

b. Dampak negatif karir wartawan BanjarTV terhadap keharmonisan 

rumah tangga adalah kurangnya waktu yang tersedia untuk keluarga, 

kondisi fisik yang sering kelelahan setelah pulang kerja, kurangnya 

kesempatan untuk turut serta dalam memperhatikan perkembangan 

pendidikan anak dan mendampingi anak dalam mengerjakan PR yang 

diberikan sekolah, kurang terjaganya nutrisi anak, kemudian 

berkurangnya keakraban antara anak-anak dengan dirinya, tekanan 
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psikis dari status wartawan yang dianggap sebagai alat untuk memalak 

para pejabat publik serta munculnya kecurigaan dan kecemburuan dari 

istri terhadap tugas liputan yang dilaksanakan suami. 

 Jadi, dalam kehidupan rumah tangga harus ada saling toleransi 

diantara suami dan istri, bila seorang sistri menjalani kegiatan profesi 

atau bekerja, pasangan suami atau istri hendaklah saling memahami 

dalam menangani pengaturan keuangan rumah tangga yang didapatkan 

istri. Istri seharusnya ridho dan ikhlas membantu suami yang kurang 

dalam memberikan nafkah karena keterbatasannya. Istri pun 

seharusnya lebih sadar, meskipun dibolehkan melakukan pekerjaan 

diluar rumah, diharapkan tidak mengorbankan kewajiban utamanya 

dalam keluarga. Seorang suami diharapkan lebih giat dalam mencari 

nafkah, karena ketetapan kewajiban nafkah berada ditangannya. Jika 

kenyataannya istri bekerja karena membantu keuangan rumah tangga, 

hendaknya suami memberi penghormatan yang tinggi dengan cara 

membantu istri dalam urusan rumah tangga, ketika istri sibuk 

menyelesaikan pekerjaannya. Bantuan seorang suami akan semakin 

diperlukan ketika kegiatan. 

 

B. Saran-Saran 

1. Bagi para wartawan BanjarTV diharapkan untuk mengimbangi kurangnya 

waktu mereka bersama keluarga dengan memperbaiki kualitas pertemuan, 

baik dengan rekreasi atau hiburan bersama keluarga. 
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2. Bagi pihak manajemen PT. Banjar Elektronika Sarana Televisi BanjarTV 

diharapkan untuk memberikan jaminan keamanan kerja para wartawannya 

serta meningkatkan tingkat kesejahteraan finansial mereka. 


