
RINGKASAN 


GAYA HIDUP KOTA DAN BTOS KERdA PRQ[-'ESIONAL MlJDA D1 SURAB1\",\ 

(Edy Herry Pryhantoro, Djoko AcE Prasetyo, Muryadi 1996, 
46 ha laman) . 

Kota-kota besar di Indonesia seperti Surabaya seringka 
li dianggaI) mewakili budaya teknokratis dengan ciri masyara
kat kosmopolitan. Di wjlayah-wilayah ini keeenderungan yang 
disebut 'gaya hidup Kota ' menjadi patokan ideal dan aeuan 
bagi sebagian warganya dan terlltama adalah kalangan generasi 
muda berpendidikan tJllgqi yang dibesarkan di tengah arus 
internalisasi nl lai-ni ltd budaya Harat yanq bertumpu pada 
social yang beu,ifat rasional dan pragmatis. Kaum 
profesional muda adal ah bagi an dari gt~nera!j i muda di p(~rko
taan yang paling berhasil mengakses modernisasi dengan 
peJuang yang muncu) di da lamnya ~ Permasalilhannya ada.lah: (1) 
Bagaimanakail profil mereka dan orientasi nila! macam apakah 
yang menjadi reference gaya hidup mereka ? (2) 
Faktor-faktor 505 a] budaya macam apakah yang mendasari 
profesionalitas mereka serta faktor-faktor apakah yang 
member! anrUl bagi kesukt;(~!;iln yang diraih ?, dan (3) Bagaj
manakah saling hnbungall <mtara gaya hidup mereka d(~ngan 
pandangan men~ku tE?ntang profesi onal j sme dan etos kerja yanq 
mereka kembaugkan. 

Penelitjan jn] bprtujuan untuk mengungkapkan pola dan 
dil1amika orientasi nilai sosial-budaya para profesional muda 
di Surabaya dan memberi \,an deskripsi analis.is hubungan 
saling pengarul~ antara gaya hidup mereka dengan etos ker ja 
dan proiesiona.lisrne merekcl. Basil penelitian inj diharapkun 
bersifat pendahuluan yang meletakkan patok-patok pengarah 
bagi penelitan selanjlltnya dengan permasalahan yang ]ebjh 
kompleks. 

Data dipGl'o1eh mela]u] observasi. dan wawancara dengan 
30 profesiollal muda sebagai data primer setelah sebelumnya 
dicari data umllm seear'a illduktif dari 100 responden secara 
aksidental di lokasi penelitian. Data dianalisis secara 
kualitatit d(~n(Jim clltopcmg ol(~l1 data sekullder yang diperoleh 
dari sumber-sumber yang relevan. 

B,uii 1 pene 1 i t:i an IIwnunjukkan bahwil gaya hidup "auTO 
profesional muda Surabaya didasari ole11 rasionalitas yang 
d i hubl1ngkan seenI' a pnl~lma t i!i d(~n<Jan bidanq profes i mercka, 
yak n i tHe'! r k a i t. an d(~l1g a II f:Ql!.~ i!..!::£§ c ~:ipt i_~,Hl ( t untuta n pe rail ) 
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sebagai seOl'ang profe13iorlal. Tuntutan peran ini harus dilak
ukan karena mereka adillah repre!lentasi dari perusahaannya. 
Or ientas i nil a i yang 1II;~ndasar inya ada lah kecenderungan 
pragmatisme. Faktor dOlninan yang menjadi dasar profesiona
lisme mereka adalah motivilsi untuk maju, kemampuan melihat 
peluang, kerja keriu3 dan ~;timlllas.i dari lingkungan. Etos 
ker ja yang di kembangkan didasari 0] eh tujuan beker ja lJl1t.uk 
mengembangkan potensi diri. Etos kerja menjadi dasar bagi 
profesionalisme mereka yang kernudian berimplikasi pada 
besarnya penghasjlan yang memllngkinkan mereka memiliki gaya 
hidup yang berbeda dengan lapisan masyarakat kota lainnya. 

L.P. Fakultas llmu Sosial dan Ilmu Politik Unair; 
046/P2IPT/DPPM/LITMUD/V/1996, tanggal 6 Mei 1996) 
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