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BAB  I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Mall atau outlet sebuah produk keberadaannya menjadi salah satu tempat

mata pencaharian masyarakat kota Pekanbaru. Di antara segelintir orang yang

memiliki mata pencaharian di sana yaitu sales promotion girl. Sales promotion

girl merupakan pramuniaga wanita yang menawarkan jasa pelayanan untuk

melayani pelanggan.

Sales promotion yaitu bentuk persuasi langsung melalui penggunaan

berbagai insentif yang dapat diatur untuk merangsang pembelian produk dengan

segera serta meningkatkan jumlah barang yang dibeli pelanggan (Tjiptono, 2008).

Secara persuasif yang berarti bujukan yang penting dalam tugas sales promotion

girl untuk memberikan rangsangan minat bagi konsumen terhadap produk yang

ditawarkan, terlebih interaksi yang berkembang dilakukan secara langsung dan

dalam waktu yang tepat.

Profesi ini biasanya menggunakan wanita yang mempunyai karakter fisik

menarik sebagai usaha untuk menarik perhatian konsumen. Kebutuhan perusahaan

terhadap tenaga sales promotion girl disesuaikan dengan produk yang ditawarkan,

dengan demikian pemilihan tenaga sales promotion girl tidak bisa dianggap

sebelah mata.

Sebagai tenaga promosi suatu produk, kebanyakan perusahaan

mempekerjakan sales promotion girl yang sebagian besar datang dari wanita

muda seperti mahasiswi. Namun akhir-akhir ini keberadaan sales promotion girl
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sebagai strategi pemasaran dalam penjualan personal suatu produk dimanfaatkan

oleh mahasiswi untuk mencari relasi personal atau pergaulan bersama orang-orang

baru.

Pergaulan di kalangan saat ini memang sangatlah memprihatinkan. Banyak

sebab mahasiswa atau mahasiswi melakukan pergaulan secara bebas. Penyebab

tiap mahasiswa mungkin berbeda tetapi semuanya berakar dari penyebab utama

yaitu kurangnya pegangan hidup dalam hal keyakinan/agama dan ketidakstabilan

emosi individu. Hal tersebut menyebabkan perilaku yang tidak terkendali, seperti

pergaulan bebas, penggunaan narkoba yang berujung kepada penyakit seperti HIV

& AID, dan seks bebas.

Dari tahun ke tahun kasus seks bebas di Indonesia semakin banyak

kasusnya, dan tak dapat dipungkiri bahwa sebagian pelakunya adalah pelajar dan

mahasiswa. Di berbagai media pemberitaan baik media massa ataupun media

elektronik, bahwa yang namanya kasus seks bebas selalu saja menjadi sorotan

yang memprihatinkan. Inilah indikasi bahwa seks bebas kasusnya makin lama

semakin marak. Tidak sedikit mahasiswi yang merelakan kevirginitasannya hanya

merasa kurangnya ekonomi, yang menjerumuskan mereka untuk menjual diri.

Selain itu, lingkungan dan pergaulan individu juga dapat berpengaruh (Aini &

Ramadhy, 2013).

Perilaku seks bebas telah menjadi trend para mahasiswa di Pekanbaru.

Karena pada kenyataannya pengaruh seks bebas yang mereka terima jauh lebih

kuat dari pada kontrol yang mereka terima maupun pembinaan secara keagamaan.

Semakin longgarnya tingkat pengawasan dari pemilik kos maupun pihak orang
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tua membuat makin banyak mahasiswi yang terjebak ke dalam pola seks bebas

karena berbagai pengaruh yang mereka terima baik dari teman, internet, dan

pengaruh lingkungan secara umum tidak dapat dibendung.

Menurut Kauma, (2003) berbagai profesi kini melekat pada anak-anak baru

gede (remaja wanita) dengan mengandalkan kemolekan tubuh, kehalusan kulit,

kecantikan dan kelincahannya. Saat ini sangat jarang profesi mereka yang

mengandalkan kecerdasan intelektual mereka. Individu menjual apa yang

seharusnya disembunyikan, yaitu aurat. Beberapa profesi mahasiswi masa kini,

antara lain sekretaris, aktris, artis, pelacur, gigolo, penyanyi, bintang iklan, foto

model, dan gadis sampul hingga salesman seperti SPG.

Fenomena maraknya perilaku seks bebas di kalangan mahasiswa yang

berprofesi sebagai SPG sepertinya mewabah di Pekanbaru. Berdasarkan

wawancara dan pengamatan peneliti, alasan SPG terjerumus melakukan praktik

jasa seks dengan sangat beragam. Awalnya SPG mengaku melakukannya karena

dorongan ekonomi. Secara ekonomi, subjek tidak seberuntung teman-temannya

yang telah mengikuti trend atau perkembangan zaman dengan kepemiliki barang-

barang mewah sehingga menimbulkan perasaan iri pada diri subjek. Adanya

kesempatan sebagai SPG, terbesit keinginan pada subjek untuk mencari

pendapatan sampingan yang lebih besar dan cepat dengan menawarkan jasa seks

kepada pelanggan pria yang belakangan telah subjek kenal.

Selain fenomena di atas, dalam penelusuran yang peneliti temukan di

beberapa tempat terungkap juga kasus mahasiswi yang melakukan seks bebas

bersama pria asing di sebuah tempat kos dan rumah kontrakan di beberapa tempat
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seperti daerah Hang Tuah, Marpoyan, hingga Panam Pekanbaru. Keadaan tersebut

mereka manfaatkan untuk menciptakan bisnis haram berkaitan jasa seks bagi pria-

pria berduit. Berdasarkan fenomena tersebut, peneliti menentukan lokasi yang

akan dijadikan tempat penelitian yaitu seluruh kawasan di kota Pekanbaru.

Sudah menjadi rahasia umum sebagian dari mahasiswi ada yang berprofesi

ganda. Mahasiswi ini biasanya rela dibawa om-om hidung belang, dengan mobil

mewah ke sebuah cottage, villa maupun bungalow (Kauma, 2003). Seperti pada

kasus yang hangat terjadi pada awal Februari lalu tahun 2013 tentang skandal

wanita gratifikasi yang berprofesi sebagai wanita panggilan freelance yang diduga

melayani jasa seks seorang pejabat di Jakarta.

Berdasarkan pengalaman peneliti, praktik dan pelakunya sangat kasat mata

dan tidak dapat dikenali. Pelaku hampir tidak dapat dibedakan dengan wanita-

wanita lain. Profesi ini dapat dijalankan oleh siapapun, tidak memandang strata

sosial dan status sosial.

Mahasiswi, mungkin memiliki pilihan untuk bekerja sambil kuliah. Seperti

yang telah diungkapkan di atas, profesi yang mereka geluti beragam, mulai

sebagai sales girl, foto model, karyawan honor dan sebagainya. Mahasiswi yang

sebagian besar adalah remaja adalah individu yang paling rentan pada praktik ini.

Salahsatu contoh yang pernah peneliti temui adalah ketika peneliti bekerja di

salahsatu produk rokok pada tahun 2010, dimana tugas peneliti saat itu sebagai

team leader yang mengawasi kinerja sales promotion girl yang keseluruhnya

adalah mahasiswi dari perguruan tinggi yang tersebar di Pekanbaru. Selain

menawarkan produk rokok pada konsumen pria, beberapa sales promotion girl
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yang memiliki paras menarik mengaku bisa melayani jasa seks, dengan tarif yang

cukup mahal di luar perannya sebagai sales promotion girl. Pengalaman tersebut

peneliti sebut sebagai observasi tidak terstruktur.

Praktik terselubung ini merupakan salahsatu wujud dari akibat perilaku seks

bebas. Dalam sebuah wawancara tidak terstruktur, subjek menjelaskan sepak

terjang penyalahgunaan profesi sales promotion girl:

“Saya memanfaatkan pekerjaan sebagai SPG sebagai jembatan untuk
melancarkan profesi saya yang lain (wanita panggilan) dalam mencari
hubungan dengan pria-pria baru. Bisa dibilang sebagai kedok gitu
lah?”

Sales promotion girl menjelaskan beberapa alasan memiliki profesi ganda

sebagai wanita panggilan freelance. Berdasarkan hasil wawancara pada Februari

2013, subjek menjelaskan latarbelakang subjek menawarkan jasa seks, subjek

mengatakan:

“Pekerjaan (melacurkan diri) yang saya lakukan tidak begitu fokus.
Melacurkan diri secara freelance saya lakukan ketika saya ingin
membeli sesuatu atau kebetulan ingin melakukan seks untuk
memuaskan diri saja.” Kata subjek.

Secara sadar atau tidak, budaya hedonistik seperti ini telah menodai kehidu-

pan manusia yang jelas bertentangan dengan nilai-nilai agama dan norma-norma

masyarakat. Dengan kata lain, doktrin hedonistik yang bersifat materialistik

cenderung melahirkan manusia yang dibuai dengan ilusi, kebebasan yang mutlak

dan gaya hidup bebas sehingga mengorbankan nilai-nilai akhlak dan moral

(Hussin, & Abdulah, 2006).

Menurut Clayton dan Bokemier (dalam Faturohcman, 1992) bahwa

hubungan seks bebas erat sekali kaitannya dengan sikap permisif terhadap
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hubungan seks bebas tersebut. Karena sikap permisif terhadap seks bebas dan

perilaku seks bebas spesifik serta relevan satu dengan yang lain, maka sikap

tersebut bisa menjadi prediktor bagi perilakunya.

Sikap terhadap gaya hidup mewah menjadikan individu suka mengejar

kesenangan-kesenangan dan mengabaikan segala bentuk penderitaan. Sikap

merupakan salah satu pengertian yang utama dalam uraian tingkah laku manusia.

Menurut Mar’at sikap dapat diartikan sebagai predisposisi untuk bertindak positif

dan negatif terhadap objek tertentu mencakup komponen kognisi, afeksi dan

konasi (dalam Aisyah, 1997). Begitu juga dengan sikap terhadap gaya hidup

mewah, apabila sudah terbentuk pada diri seseorang, maka sikap itu akan ikut

menentukan cara bertingkah laku orang tersebut. Berdasarkan pendapat dan uraian

tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa sikap adalah kecenderungan untuk

bereaksi secara positif atau negatif terhadap orang, objek atau situasi yang

melibatkan komponen kognisi, afeksi dan konasi.

Ancok (2004), berpendapat bahwa gaya hidup merupakan pengaruh dari

adanya modernisasi. Perilaku gaya hidup tersebut mengarah pada suka berbelanja

(shopoholics), pola konsumsi, kebiasaan merayakan hari-hari penting seperti hari

ulang tahun, perkawinan, syukuran dan sebagainya di restoran. Bagi orang-orang

modern, gaya hidup semacam ini dapat dilakukan demi gengsi di mata orang lain.

Engel dkk, (dalam Masmuadi & Rachmawati, 2007) mendefinisikan gaya hidup

sebagai pola di mana orang hidup dan menghabiskan waktu serta uang. Gaya

hidup di sini merupakan fungsi motivasi dalam mencerminkan nilai konsumen.

Dengan kata lain masalah gaya hidup erat kaitannya dengan pola konsumtif.
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Setiap orang mengidamkan kemewahan dan hidup mapan. Saat ini hampir

semua individu sangat terobsesi dengan kondisi ini; bisa makan di restoran mahal,

piknik ke luar negeri, rekreasi ke tempat terkenal, memiliki perhiasan mahal,

mengendarai kendaraan mewah, memiliki aksesori dari brand ternama, keluar

masuk klab malam, menginap di hotel, memiliki pakaian mahal dari merk

terkenal, memiliki rumah mewah, memiliki kekasih pengusaha dan tampan, free

seks, tukar ganti pasangan, dan sebagainya.

Fenomena gaya hidup tampak terlihat di kalangan sales promotion girl yang

berstatus mahasiswi. Menurut Mönks, Knoers, dan Haditono (2001) individu

memang menginginkan agar penampilan, gaya tingkah laku, cara bersikap, dan

lain-lainnya akan menarik perhatian orang lain, terutama kelompok teman sebaya.

Menurut pengamatan peneliti, sales promotion girl yang sejatinya adalah individu

biasa yang sangat ingin diakui eksistensinya oleh lingkungan sosialnya berusaha

untuk mengikuti perkembangan yang terjadi seperti cara berpenampilan.

Kebutuhan untuk diterima dan menjadi sama dengan orang lain atau kelompok

teman sebaya menyebabkan individu berusaha untuk mengikuti berbagai atribut

yang sedang tren, misalnya saja pemilihan model pakaian dengan merek terkenal,

penggunaan telepon genggam (HP) dengan fasilitas layanan terbaru, berbelanja di

pusat perbelanjaan terkenal seperti mall atau sekedar jalan-jalan untuk mengisi

waktu luang bersama teman-teman.

Sikap terhadap kehidupan mewah menciptakan kecenderungan sales

promotion girl untuk menghindarkan diri dari kesulitan hidup dan berusaha

mendapatkan sesuatu yang sulit diperoleh yang timbul karena sifat ketamakan
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terhadap pakaian-pakaian indah, memiliki perhiasan mewah, dan ingin hidup

bermewah-mewah. Individu yang malas bebekerja dan tidak memiliki

kemampuan apa-apa berfikir bahwa dengan hanya mengandalkan pengalaman

seksual serta dengan memanfaatkan faktor fisik dapat membantu mereka

menyentuh kehidupan mewah yang dirasakan kalangan borjuis yaitu dengan cara

menawarkan jasa seks. Sebab dengan cara seperti itulah mereka akan dapat

terlibat dalam kehidupan mewah teman kencannya.

Kartono (2011) beranggapan pada hakikatnya, dalam eksesivitas (sangat

banyak) seks bebas itu sama dengan promiskuitas atau campur aduk seksual tanpa

aturan, alias pelacuran. Berdasarkan fenomena tersebut, peneliti menentukan

subjek penelitian adalah sales promotion girl yang memberikan layanan seksual

pada teman kencannya untuk mendapatkan kesenangan materi dan berstatus

mahasiswi.

Berdasarkan uraian atas pengalaman di atas, peneliti bermaksud melakukan

sebuah penelitian dengan judul “Hubungan sikap terhadap gaya hidup mewah

dengan perilaku seks bebas sales promotion girl yang berstatus  mahasiswi di

Pekanbaru”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya,

peneliti merumuskan permasalahan yang ingin diketahui dari penelitian ini yaitu;

apakah ada hubungan antara sikap terhadap gaya hidup mewah dengan perilaku

seks bebas sales promotion girl yang berstatus  mahasiswi di Pekanbaru.
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C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana hubungan

sikap terhadap gaya hidup mewah dengan perilaku seks bebas sales promotion

girl yang berstatus  mahasiswi di Pekanbaru.

D. Keaslian Penelitian

Penelitian yang berkaitan dengan sikap terhadap gaya hidup mewah dengan

perilaku seks bebas pernah dilakukan oleh peneliti lain. Penelitian ini beda dengan

penelitian yang dilakukan oleh Wahyono Bayu (2006) yang berjudul Hubungan

Religiusitas dengan Sikap Siswa Terhadap Perilaku Seksual Pranikah ditemukan

perbedaan, diataranya adalah variabel bebasnya adalah religiusitas dan variabel

terikatnya adalah sikap siswa terhadap perilaku seksual. Penelitian Bayu

dilakukan pada siswa SMA menghasilkan hubungan yang negatif antara sikap

siswa terhadap perilaku seksual pranikah. Sedangkan penelitian ini dilakukan

terhadap mahasiswi yang berprofesi sebagai sales promotion girl.

Penelitian oleh Hamdani (2006), hubungan antara sikap terhadap perilaku

seks pranikah dengan perilaku seks pranikah remaja akhir pada mahasiswa UIN

Fakultas Psikologi UIN Suska Riau. Variabel bebas penelitian Hamdani adalah

sikap terhadap perilaku seks pranikah dan variabel terikatnya adalah perilaku seks

pranikah, sedangkan variabel bebas penelitian ini adalah sikap terhadap gaya

hidup mewah dan variabel terikatnya adalah perilaku seks bebas. Subjek

penelitian dikenakan pada penelitian Hamdani adalah mahasiswa psikologi UIN

Suska Riau sedangkan penelitian yang peneliti lakukan dilakukan terhadap
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seluruh mahasiswi yang tersebar di Pekanbaru yang berprofesi sebagai sales

promotion girl.

Dengan demikian peneliti menjamin keaslian penelitian dan dapat

dipertanggungjawabkan.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik yang bersifat

teoritis maupun praktis:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini bermanfaat untuk memperkaya literatur

mengenai sikap terhadap gaya hidup mewah dengan perilaku seks bebas.

2. Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Dari hasil penelitian ini dapat diketahui bagaimana hubungan antara sikap

terhadap gaya hidup mewah dan perilaku seks bebas pada sales promotion

girl yang berstatus mahasiswi, sehingga dapat digunakan untuk mengetahui

seperti apa hubungan antara sikap terhadap gaya hidup mewah yang

menyebabkan mahasiswi berperilaku seks bebas.

b. Bagi pihak institusi, diharapkan agar dapat lebih meningkatkan pengetahuan

mahasiswa dan mahasiswi tentang hal-hal yang berhubungan dengan

pemantapan penanaman nilai-nilai moral dan keagamaan, memberikan

pengetahuan tentang pendidikan seksual dan bahaya-bahaya yang

diakibatkannya.
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c. Menambah wawasan masyarakat tentang hubungan sikap terhadap gaya

hidup mewah dan perilaku seks bebas pada sales promotion girl yang

berstatus mahasiswi dan memberi pengetahuan tentang latarbelakang

mahasiswi memutuskan melakukan seks bebas.


