
RINGKASAN PENELITIAN 


Judul Pcnelitian: PERGESERAN DAN PERUBAHAN MAKNA NILAI SOLIDARI
T.i\S KAUM URBAN DI PEMUK1MAN ELITr~ (REAL ESTA'I'F;) 
DAR~O SATELIT TOWN SURABAYA 

Ketua Peneliti Lucy Dj ah Hendravrat j 
Anggota Peneliti: Edy Herry Pryhantoro, Joke Adi Prasetyo, Didit 

Soepoyo, Muryadl. 
Fakultas/Puslit FISIP Universitas Airlangga 
Sumber Biaya DIP OPF Universitas Airlangga 

SK# Rektor Nomor: 6229/J03/PL!1996 
TanggaJ ! 07 Aqustus 1996 

Budaya teknokratis yang mcnjadi ciri umum kota-kota besar 
seringkali membentuk masyarakatnya dalam kolltunitas yang lebih 
JlH?llekankan kemapanan yang serba penuh perhitungan dal am hubungan 
interperSoilal maupun interaksi sosia1, khususnya pada warga kata 
yang termasuk golongan menengah ke utas dan bermukim di perumahan 
elite. Di perumahan elite tersebut tatanan dan ni1ai kultural 
tradisional. termasuk di dalamnya solidaritas sosial, telah 
bergeser dan mengalami perubahan makna. Penelitian ini hendak 
mengkaji pergeseran dan perubahan makna $olidaritas s05ia1 terse
but. 

Melalui peneJitian ini hendak djcHri faktor-faktor 50s10
kultural macam apakah yang menyebabkan terjadinya perubahan makna 
5011daritas s05ia1 di pemukiman elite. sejauh manakah pBrubahan 
itu telah terjadi serta mencoba menqungkap poia-poia solidaritas 
sosia1 yang mereka kembangkan. Hasil penelitian ini akan memberi
kan suatu analisis-deskriptif mengenai pokok 50al di atas di 
samping bermanfaat bagi pengembtlngan studi mengenai peruhahan 
sosial-budaya~ 

Lokasi penelitian secara purposiv ditentukan di tiga kom
pleks perurnahan, yakni Kupang Indah. Darmo Permai dan Suka ma
nunggal Jaya yang ketiganya te:t"mastlk dalam kawasan Kota sateli t 
Darmo. Data diperoleh melalui tiga cara yakni: melalui observasi 
langsung untuk memahami perilaku masyarakatnya, mela]ui wawaucara 
berdasarkan pertanyaan terstruktur kepada 100 orang KK (kepala 
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keluarga} yang dijadlkan responden dan melalui wawancara yang 
Jebih mendalam dengan berbagai lwmponen masyarakat yang menjadi 
bagian komunitas perumahan tersebut sebagai sumber informasi 
pelengkap. Interpretasi terhadap data dilakukan menggunakan 
analisa deskriptlf. 

Has:il peneUtlan jnj menunjukkan di lokasj perumahan eljte 
secard kultura1 kehidupan sehari-hari bersifat organis, cenderung 
jndividual dan uti1itis berdasarkan manfaat. Kontak s05ia1 ant.ar 
•·..arga sangat dipengaruhi oleh nilai kepentingan masing-masing 
yang cenderung formal dan seper 1unya saj a. Banyak kepentl n~.Fm 
sehari-hari di sektor publik yang tel'wakili atau perannya diambil 
alih oleh pembantu rumah tangga dan Satpaln yang digaji UIll:uk 
melaksanakan kepentingan masing-masing warga. Hal ini sel~in 
dipengaruhi oleh pola penggunaan waktu yang seb11gian be-sar 1~er5i
ta untuk bekerja juga dipengaruhi oleh orientasi nilai budaya 
kota yang inheren denqan profesi mereka yang sebagian bpSd{' 

penguasaha. 
Meskipun demikian solidaritas sosial tet.ap mereka milikt 

namun dengan sifatnya yang pragmatis dan fungsional. Sekurang
kurangnya dalam ideal ita solidaritas sosial ini tetap ada. khu 
susnya dalam situast-situBsi tertentu. Dalam realisasinya pelak
sanaan soilidaritas sosjal inj cenderung raslonnl. 1,ic1ak spontan 
dan didasari oleh berbagai pertimbanqan. 
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