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Pene1itian ini mengajukan tiga permasa1ahan pokok, 
yaitu bagaimanakah~spirasi po11tik kaum mUda, apakah afi1i 
asi politik orangtua mereka, dan faktor-faktor apakah yang
mempengaruhi peri1aku meml1ihnya. 

Lokasi pene1itian di1akukan di Surabaya, yang peny~ 

baran kuesionernya dibagi dalam tlga wilayah: yakni wilayah 
kelas elit (real-estate), wilayah kelas menengah (KPR/BTN)
dan ke1as bawah ( plnggiran kota). Dengan metode accidental, 
280 responden dijadikan sampel. Sementara data yang masuk 
dianalisis secara kualltatif. 

Hasil penelitian menunjukan, bahwa kebanyakan pemuda 
memandang persoalan ketenagakerjaan merupakan permasalahan 
utama yang harus segera ditangani oleh bangsa Indonesia s~ 
karang ini. Menyusul persoalan kesenjangan s08ia1, keterbR 
kaan sistem, demokratisasi, kemiskinan, keadi1an dan in efi 
siensi. 

Khusus persoa1an keterbukaan dan demokratisasi, cu
kup mendapat perhatian serius bagi kaum muda. ~ereka meng
hendaki sistem voting dalam pengambilan keputusan di DPR/
.MPR, termasuk da1am pem1lihan calon presiden dan wakil pr~ 
siden. Mereka juga menghendaki calon presiden itu dikampa
nyekan ter1ebih dahu1u oleh OPP, termasuk mengkampanyekan 
program-program calon presiden. 

Perhatian pemuda terhadap kegiatan pemi1u cukup be
sar, baik sebagai warga negara yang hanya mencoblos saja, 
sampai ramai-ramai ikut kampanye dan menjadi panitia pemi
lu. Pada pemilu 1987, 46,43% memi1ih Golkar, PPP (15%), PDII (15,71%) dan sisanya (6%) Go1put. Sementara pada pemilu 
1992 yang akan datang, 35% memilih Go1kar, PPP (11,43%) : 
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PDI (8;57%), Golput (15%), dan 30% sisanya belum menentu _ 
kan p11ihan. . 

B11a pi1ihan kaum muda itu dikaitkan dengan afilia
si polit1k orangtua mereka, hasilnya menunjukan bahwa ada 
kesejajaran pilihan orangtuanya dengan pilihan anak, mesk1 
pun tidak aemuanya. Begitu juga terdapat kesejajaran pi1ih 
an antara pekerjaan orangtua sebagai pegawai negeri dan _ 
ABRI terhadap pi1ihan anak ke Golkar. Meskipun, kesejajar
an itu 1ebih tampak pada anak ABRI dibanding pada anak pe
gawai negeri. 
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