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Tujuan penelit1an ini adalah 1ngin menget~ui bagaimana
kah pola hubungan sosial antara pembantu rumah tangga dengan 
maj1k~,d1 daerah perkotaan. Secara rinei beberapa permasalah
an yaug ditelusuri ialah: (1) bagaimanakah pols etika berkomu
nikasi dan, pola etika makan di antara majikan dan pembantu ru
mah tangga di kots Surabaya; (2) bagaimanakah pola penentuan
'gaj1 dan jaminan soaial bag! pembantu rumah tangga d1 kota Su
rabaya; dan (3) baga1manakah perlakuan yangditenma pembantu
rumah tangga jika melakultan auatu kesalah~? ' 

Le.at wawancara terhadap 100 responden yang dip11ih seea
ra purposive atas dasar perbedaan pemi11kan rumah majikan. di 
peroleh hasll, bahw(l pola hubungan pembantu rumah tangga untuk 
sebagian mencerminkan pola hubungan yang eksplo1tati!. Hal 1ni 
terutama terl1hat dati adanya ketidak-sepadanan jumlah gaj1 
YaJIg diterima pembantu rumah tangga per bulall. dengan jumlah be
'ban kerja sehar1-har1nya.

unttlk maj1kan 'yang"berlatar-belakang pekerjaan pegawai
negeri, berpendidikan r-endah, dan dan kelas miakin, pola hu
bungan yang tiIIIpang dengan para pem.bantunya semakin bisa dira
sakan. Hal 1n1 terutama jika dillhat dari perlakuan majikan, 1
tu kepada pembant~a jika berbuat salah. Seeara umllm4 majik
an dari kelompok lui t1dak hanya sekedar menasehat1 Jika pem
bantunya berbuat salah, tetapi aeap terjadi mereka juga mengo

'meli. dan bahkan kadang mencaei-maki. . 
Yang aga!t menggemb1rakan bag! pembantu rumah tangga. mes

.' k1 pada satu siai mereka ser1ng mener.1.ma perlakuan dan digaj1
rendah, tetap1 secara umum mereka memperoleh tasil1tas yang
mencukupi. Tidak saja mereka memperoleh kamar dan tempat ber
istirahat yang eukup, lebih dar1 1tu mereka juga diberl kebe
basan dalam hal jadwal makan--walaupun dengan menu yang berbe
da dengan keluarga majikan dan dalam batas-batas tata krama a
tau unggah-ungguh Jawa, ngajen1 maj1kan.

Untuk meningkatkan dan inemperbai.k1' kehidupan para pemban
tu rumah tangga, salah satu hal ya~ bisa dilakukan adalah de
ngan memberlkan perlindungan dan kepast1an hukum kepada para
pembantu rumah tangga--baik mengenai hak maupun kewajiban me
reka. 
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