
i 
 

MAKNA UANG DALAM KEHIDUPAN 

SALES PROMOTION GIRL 
  

 
SKRIPSI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Disusun oleh : 

CINDY MELLISA 

NIM 070610192 

 

DEPARTEMEN SOSIOLOGI 

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK 

UNIVERSITAS AIRLANGGA 

 
Semester Genap 2009/2010 

 
 
 
 
 

 

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi  MAKNA UANG DALAM KEHIDUPAN 
SALES PROMOTION GIRL

CINDY MELLISA



ii 
 

HALAMAN PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIAT 

 

 
Bagian atau keseluruhan isi Skripsi ini tidak pernah diajukan untuk mendapatkan 

gelar akademis pada bidang studi dan/ atau universitas lain dan tidak pernah 

dipublikasikan atau ditulis oleh individu selain penyusun kecuali bila dituliskan 

dengan format kutipan dalam isi Skripsi. 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

Surabaya, 25 Juni 2010 

 

 

 

   
NIM. 070610192       

Cindy Mellisa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi  MAKNA UANG DALAM KEHIDUPAN 
SALES PROMOTION GIRL

CINDY MELLISA



iii 
 

Makna Uang dalam Kehidupan SPG 
(Studi pada 3 Tipologi SPG professional, semi-professional, amatir 

 di Surabaya) 
 

SKRIPSI 
 

Maksud : Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi S1 pada  

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga. 

 

 

 

Disusun Oleh : 
CINDY MELLISA 

070610192 
 
 

 
 
 

 
DEPARTEMEN SOSIOLOGI 

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK 

UNIVERSITAS AIRLANGGA 

SURABAYA 
 

Semester Genap 2009/2010 

 

 

 

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi  MAKNA UANG DALAM KEHIDUPAN 
SALES PROMOTION GIRL

CINDY MELLISA



iv 
 

LEMBAR PERSEMBAHAN 

 

 

Skripsi ini disembahkan kepada : 

 Ayah dan Ibu Tercinta 

 Kedua Kakakku Citra Desy Rosaline dan Christie Septa 

 Teman-teman seperjuangan Sosiologi 2006 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi  MAKNA UANG DALAM KEHIDUPAN 
SALES PROMOTION GIRL

CINDY MELLISA



v 
 

LEMBAR PERSETUJUAN 

 

 

 
Skripsi ini telah memenuhi persyaratan dan disetujui untuk diujikan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Surabaya, 25 Juni 2010 

Dosen Pembimbing 

 

 

 

Drs. Doddy S.Singgih 

 
 NIP. 131 406 096  

 

 

 

 

 

 

 

 

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi  MAKNA UANG DALAM KEHIDUPAN 
SALES PROMOTION GIRL

CINDY MELLISA



vi 
 

LEMBAR PENGESAHAN 

 

 
Skripsi ini telah diujikan dan disahkan dihadapan dosen penguji, 

Program Studi Sosiologi 
Fakultas Ilmu Sosial dan Politik 

Universitas Airlangga 
 

Pada Hari : Rabu 
Tanggal : 07 Juli 2010 

Pukul : 08.00 
 

Komisi Penguji terdiri dari 
 
 

Ketua Penguji 
 
 
 

NIP.196.609.061.989.031.002 
Drs. Bagong Suyanto, MA 

 
 

 
 
 
 
         Anggota       Anggota 
 
 
 
 
 
     Drs. Sudarso, MA        
NIP.196.805.141.992.031.002             NIP.195.905.281.984.031.002 

Drs. Dody S Singgih, MA 

 

 

 

 
 
 

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi  MAKNA UANG DALAM KEHIDUPAN 
SALES PROMOTION GIRL

CINDY MELLISA



vii 
 

ABSTRAK 
 

Penelitian ini dilatarbelakangi atas fenomena pemaknaan uang di kalangan 
SPG yang dikaitkan dengan perilaku mereka, sehingga dalam realitasnya dapat 
dikelompokkan menjadi 3 tipe yaitu SPG professional, SPG semi-professional, 
SPG amatir di Surabaya. SPG identik dengan seorang perempuan yang cantik 
parasnya, tinggi semampai, bertubuh proporsional yang smua kriteria tersebut 
harus dipenuhi mereka untuk menarik dan mempromosikan produk kepada calon-
calon pembeli. Uang dilihat dari fungsinya sebagai alat fungsional atau 
pembayaran bagi masyarakat, tetapi dalam realitasnya uang dapat dipahami  bagi 
sebagian masyarakat sebagai alat kekuasaan mencapai tujuan. Pemaknaan uang 
yang berbeda itu juga terjadi di kalangan SPG yang terlihat melalui perilaku dan 
cara mereka memaknai uang dalam kehidupan mereka. Beberapa SPG memaknai 
uang bukan hanya sebagai alat tukar, melainkan memaknai uang sebagai alat 
kekuasaan yang dianalogikan seperti “Tuhan yang tidak kelihatan”, uang 
dipandang segalanya sehingga cara mendapatkannya dapat menghalalkan segala 
cara (menjual diri). Uang tidak lagi dikaitkan dengan nilai-nilai moral masyarakat, 
fungsinya telah bergeser menjadi uang sebagai sarana untuk rasionalisasi. Hal ini 
terlihat dengan adanya beberapa perilaku SPG yang melanggar nilai dan norma 
agama dalam mendapatkan uang, berpengaruh pada cara pandang terhadap uang. 
Karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengkaji permasalahan tentang 
Bagaimana 3 tipologi SPG  memaknai uang dalam kehidupan.  

Studi tentang makna uang dalam kehidupan di Surabaya ini menggunakan 
tindakan rasional Max Weber, teori Interaksionisme Simbolik Blumer serta 
rujukan dari hasil desertasi Heru Nugroho sebagai teori pendukung untuk 
mempertajam analisis fenomena yang ada. Penelitian ini menggunakan metode 
kualitatif dengan paradigma interpretatif dan pendekatan interaksionisme 
simbolik. Sementara untuk menggali data dilakukan dengan menggunakan teknik 
Indepth Interview dalam mengumpulkan data primer, sedangkan data sekunder 
diperoleh dari laporan skripsi terdahulu, buku, artikel, jurnal, dan koran. Untuk 
menentukan subjek peneliti menggunakan kriteria tertentu sebagai berikut: SPG 
professional yang taat pada aturan, SPG semi-professional yang ketaatan pada 
aturan kadang-kadang dilanggar dengan cara menemani om-om , SPG amatir yang 
menggunakan profesi untuk menjual diri sehingga melanggar aturan dari 
Perusahaan. Data yang didapat dari para subjek dan hasil observasi, dijabarkan, 
dan kemudian dianalisis dengan menggunakan metode dan prosedur penelitian 
kualitatif. 

 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tiap subjek mempunyai makna 

uang yang berbeda serta perilaku sosial yang muncul dari tiap-tiap subjek tidak 
selalu linier dengan aturan dan norma keagamaan yang dipahami. Kondisi ini 
muncul dikarenakan adanya perbedaan latar belakang keluarga, alasan memilih 
profesi SPG dan pemaknaan uang bagi diri mereka. 

   
 
Kata kunci : makna, uang, perilaku SPG. 
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Abtract 
 

This research based on phenomenon how Sales Promotion Girl define 
money that relate this with their behavior, so the realities can be classified on 
three types that is a professional SPG, semi-professional SPG and the last is an 
amateur SPG in Surabaya. All this time SPG is identical with a pretty girl, slim, 
has proportional body and every thing that can attract people around her and 
finally the can promote their product. SPG phenomenon to promote and how it is 
connected with how they give meaning of money interesting enough to analyze. 
Money can be seen from their function as a functional tool or as a tool of 
payment, but in reality money can be used by people as a tool of power to get 
their purpose. Differences of how they define money also happen on SPG that can 
be seen from their behavior and how they define money in their life. Some SPG 
define money not only as medium of exchange but also as a tool of power that can 
be analogized with “Invisible God”, money seen as everything no matter how they 
can get it (including selling herself). For the first, SPG was just a profession to 
help company to promote and to sell their product and service, and this 
assumption no longer as it seen before. Right now SPG is used by some girl to 
connect her with a rich man to get higher social status and symbol in their 
environment. Money no more related with moral norms in society, the function is 
changed becomes a tool of rationalization. It can be seen with some SPG behavior 
that break rules of religion values and norms; it affect to how their point of view 
about money. So this research tries to analyze the problem how three typology 
SPG to define money in their life. 
 This study about the meaning of money in Surabaya used Max Weber’s 
rational act, symbolic interactions by Blumer and refers to Heru Nugroho’s 
dissertation as supporting theory to exacerbate analysis. This research used a 
qualitative method with interpretative paradigmatic and symbolic interactions 
approach. And to collect primary data using in-depth interview technique, besides 
that it also used secondary data that was got from previous thesis, books, article, 
journal and newspaper. To decide subject, researcher used some criteria: 
professional SPG that follow the rules, semi-professional SPG that sometimes 
follow the rules but sometimes they also break the rules by accompanying “rich 
men” and amateur SPG that uses their profession as a tool to sell herself and of 
course it break company rules. Datum got from the subjects and result of 
observation, explained and then it can be analyze by using procedure of 
qualitative. 
 The result of this study is every subject defines money with their own way 
and social behavior which emerge from every subject behavior which is not 
always linier with the rules and religion norms. This condition emerged because 
there are different backgrounds of family, a reason why they choose of being SPG 
and what the definition of money for them. 
 
Key words: definition, money, SPG behavior 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar belakang Masalah 

Uang sering dianggap sebagai alat yang bersifat netral bebas dari 

makna-makna sektor atau terbebas dari aspek non-ekonomi. Uang hanya 

merupakan alat transaksi pasar, satuan hitung dan bersifat obyektif dan 

penerapannya tunduk pada aturan main pasar. Tetapi, ada 2 kontradiksi 

dalam pemahaman uang di tubuh sosiologi, yaitu pendekatan uang  all 

purpose dan  special purpose. Pendekatan yang pertama beranggapan 

bahwa uang hanya merupakan ekspresi simbolik dari transaksi simbolik 

dari transaksi ekonomi. Sebagai alat pembayaran ia tidak dibebani dengan 

makna-makna ekstra-ekonomi. Menurut pandangan kedua, uang juga 

digunakan sebagai ekspresi simbolik dalam proses kebudayaan. Parsons, 

mengamati bahwa uang tidak hanya sebagai instrumen ekonomi tetapi juga 

bahasa simbolik yang terbagi, ini bukan komoditi tetapi penanda. Persepsi 

negatif  tentang uang menurut Marx, bahwa kemampuan uang dalam 

merubah fenomena sosial menjadi kuantitatif cenderung mengganggu dan 

mengacaukan seluruh aspek kehidupan sektor-budaya (Nugroho, 2001). 

Oleh karena itu, semua orang membutuhkan uang, tidak terkecuali Sales 

Promotion Girl1

                                                            
1 Pada halaman selanjutnya, peneliti mengubah kata Sales Promotion Girl menjadi SPG untuk 
mempersingkat. 

. Tetapi, dalam realitasnya, ada beberapa tipe Sales 

Promotion Girl , antara lain : 1. Professional  2. Semi profesional  3. 

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi  MAKNA UANG DALAM KEHIDUPAN 
SALES PROMOTION GIRL

CINDY MELLISA



 

I-2 
 

Amatir yang memiliki perbedaan makna uang dalam kehidupan mereka.  

Terkait dengan definisi uang diatas, maka pekerjaan SPG ini tidak 

hanya untuk mencari penghasilan dalam memenuhi kebutuhan pokoknya, 

tapi juga ada berbagai motif mereka memilih pekerjaan SPG sebagai 

pekerjaan utama atau selingan saja. Ada 3 tipologi perilaku SPG: pertama, 

SPG Professional memilih pekerjaan ini tujuannya untuk mendapat  uang  

dan  menggunakan  untuk memenuhi kebutuhan tanpa menjual diri melalui 

pekerjaannya, taat pada aturan (memulai-mengakhiri sesuai jam kerja, 

mengenakan seragam sesuai ketentuan,  kedua, SPG Semi-professional 

yang bekerja dengan tujuan uang tetapi terkadang ia menjual diri untuk 

kenikmatan diri sendiri dan menganggap uang yang diperoleh dari hasil 

menjual diri bukan tujuan utama, ketiga, SPG Amatiran yang 

menggunakan pekerjaannya sebagai “batu  loncatan”2 demi mendapat 

segala sesuatu dengan  menghalalkan segala cara menjual diri3

Salah satu dampak dari globalsasi ekonomi adalah berkembangnya 

 untuk 

mencapai tujuan yaitu uang sebagai alat kekuasaan yang berpengaruh pada  

status sektor bagi diri sendiri. Globalisasi menjadi pokok kunci utama 

dalam menjelaskan fenomena SPG. Fenomena tersebut menjadi menarik 

karena globalisasi merubah segala pola hidup masyarakat. Di mana konsep 

sektor dan bermasyarakat semakin individualistik dan  hal yang publik 

semakin privat. Perubahan kedua hal menjadi sangat menarik untuk 

kemudian dibahas dan diteliti lebih lanjut.   

                                                            
2 Menggunakan profesi SPG untuk mencari kenalan om-om. 
3 Mendapatkan uang diluar profesi SPG dengan cara tidur dan menemani kencan bersama om-om. 
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sektor ekonomi dan bisnis, sehingga manusia yang ada di dalamnya mau 

tidak mau dituntut untuk dapat berfikir kritis dan mampu  menerapkan 

strategi untuk dapat menghadapi persaingan bisnis agar produk tersebut 

dapat tetap eksis dibidangnya. Pameran oleh sebagian perusahaan dipilih 

untuk dijadikan sebagai media promosi dan sekaligus mencari keuntungan 

dari produk yang terjual. Dimana dalam pameran tersebut perusahaan 

mempergunakan jasa seorang SPG sebagai bentuk usaha dari sebuah 

perusahaan untuk memberikan kepuasan kepada pelanggan dengan 

memberikan informasi mengenai suatu produk juga sekaligus sebagai 

ajang promosi penjualan kepada konsumen.  

SPG mendapatkan pakaian seragam untuk bekerja, mendapatkan 

uang tunjangan, dan waktu kerja yang pasti. Konon SPG dikenal sebagai 

SPG yang rata-rata nampak glamour, memiliki perawakan ideal dan 

cantik-cantik bila dibandingkan dengan sesame profesi sebagai SPG 

reguler, pramuniaga, atau penjaga toko. SPG dituntut untuk berusaha 

menarik minat konsumen agar membeli produk yang ditawarkan. Mulai 

dari produk kosmetik, makanan, minuman, minuman beralkohol, maupun 

SPG yang sekaligus menjadi umbrella girl4

Profesi sebagai SPG ini tidak hanya untuk menawarkan produk 

saja, SPG juga sering menjadi usher

. 

5

                                                            
4 Perempuan yang bertugas untuk mendampingi pembalap-pembalap dalam ajang balapan mobil 
atau motor. 
5 Bertugas sebagai penerima tamu. 

. Penerima tamu disini tugasnya 

adalah menyambut dngan baik para tamu yang hadir, atau menjaga buku 

tamu, baik itu dalam acara seminar, pelatihan-pelatihan, pernikahan, 
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pertunjukan, atau acara launching produk atau promo tertentu. Maka, SPG 

adalah seseorang yang menghubungkan antara klien (produsen) dengan 

para konsumen. Oleh sebab itu, posisi sebagai SPG adalah sosok yang 

‘sempurna’ dalam bentuk fisik yang berkomunikabilitas. 

Pada akhirnya profesi ini terjadi persaingan ketat antar sesama SPG 

guna mempertahankan eksistensinya pada setiap pameran. Hal ini yang 

membuat beberapa perusahaan dalam melakukan suatu promosi akan 

memberikan beberapa persyaratan kepada perempuan untuk menjadi SPG 

sebagai ‘daya tarik’. Persyaratan tersebut seperti tubuh ideal dari SPG  

dengan nominal tinggi badan minimal 160 cm dengan berat badan antara 

45 kg sampai dengan 55 kg, berumur anatara 19 tahun sampai dengan 25 

tahun, berpendidikan minimal SMU, berkulit putih/kuning langsat, tidak 

berjerawat, berwajah cantik, menarik, serrta komunikatif, fee 100-250 

ribu/shift (event).  

Dengan cara kerja yang mengutamakan faktor penampilan fisik 

tersebut, maka timbul anggapan yang negatif bagi perempuan yang 

berprofesi sebagai SPG Tuntutan profesi yang mengharuskan seorang SPG  

untuk berpenampilan berani, menarik dan komunikatif, sebagai suatu cara 

yang dilakukan untuk mempertahankan eksistensinya, seringkali mendapat 

anggapan yang negatif pula dari masyarakat (Aulia, 2007).  

Penelitian tentang SPG telah banyak dilakukan, antara lain hasil 

penelitian sebelumnya oleh Eny Cahyaningrum  (2005) mengenai perilaku 

adaptasi SPG dengan sistem kerja pada sebuah pameran otomotif di 
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Surabaya. Bila dalam penelitian yang dilakukan oleh Eny (2005) lebih 

membahas tentang perilaku dan strategi adaptasi SPG terhadap budaya 

perusahaan, seperti cara SPG menyesuaikan diri terhadap aturan-aturan 

pada sistem kerja baik dalam lingkungan kerja, perusahaan yang 

bersangkutan, maupun dengan pihak penyalur jasa.  

Berdasarkan penelitian sebelumnya, maka peneliti akan meneliti 

lebih jauh tentang bagaimana SPG memaknai uang dengan 3 tipologi 

perbedaan individu. 

 

1.2 Fokus  Penelitian 

Sesuai dengan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, 

maka penelitian yang dilakukan ini akan menjawab pertanyaan : 

Bagaimana SPG, dalam konteks ini dibagi 3 tipe professional, semi-

professional, amatir dalam memaknai uang dalam kehidupannya? 

 

I.3  Tujuan Penelitian 

Penelitian dilakukan dengan tujuan memberikan deskripsi secara 

kualitatif tentang perbedaan pemaknaan uang di kalangan SPG melalui 3 

tipologi professional, semi-professional, amatir. 

 

I.4  Manfaat Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat melakukan 

penerapan dalam teori-teori sosiologi dalam menjelaskan fenomena adanya 
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perbedaan pemaknaan uang di SPG professional, semi-professional, 

amatir. 

. 

I.5 Tinjauan Pustaka 

Penelitian ini merujuk pada hasil desertasi dari Bapak Heru 

Nugroho dari buku “Uang, Rentenir dan Hutang Piutang di Jawa” (2001) 

yang mempersoalkan uang diantara Rentenir dan Pedagang, dimana 

Rentenir dianggap sebagai “lintah darat” pada masyarakat yang non-

pedagang sedangkan Rentenir dianggap sebagai “dewa penolong” di 

kalangan pedagang karena dianggap dapat membantu memberikan modal 

pada pedagang. Jadi, ada kontradiksi antara persepsi masyarakat terhadap 

uang dan rentenir. Perbedaan antara hasil desertasi Heru Nugroho dengan 

penelitian yang akan saya lakukan aadalah saya meneliti perbedaan makna 

uang di kalangan SPG.  

Pemaknaan uang akan dijelaskan dengan teori Interaksionisme 

Simbolik Blumer dimana karakteristik dasar teori adalah suatu hubungan 

yang terjadi secara alami antara manusia dalam  masyarakat dan hubungan 

masyarakat dengan individu. Interaksi yang terjadi antar individu 

berkembang melalui simbol-simbol yang mereka ciptakan. Realitas sektor 

merupakan rangkaian peristiwa yang terjadi pada beberapa individu dalam 

masyarakat. Interaksi yang dilakukan antar individu itu berlangsung secara 

sadar. Interaksi simbolik juga berkaitan dengan gerak tubuh, antara lain 

suara atau vokal, gerakan fisik, ekspresi tubuh, yang semuanya itu 
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mempunyai maksud dan disebut dengan ’simbol’ (Ritzer dan Goodman, 

2004). 

 Selain itu merujuk pada teori Weber tentang Tindakan Rasional 

yang menjelaskan pada perilaku individu, ada 2 tipe dasar; Pertama, 

adalah  rasionalitas sarana-tujuan dan Kedua, adalah rasionalitas nilai.  

I.5.1 Sejarah dan Karakter Uang 

Uang sering dianggap sebagai alat yang bersifat netral bebas dari 

makna-makna social atau terbebas dari aspek non-ekonomi. Menurut dua 

sosiolog klasik Weber dan Simmel, uang dapat dijadikan sebagai entry 

point untuk memahami proses rasional dalam masyarakat. Uang seperti 

yang mereka konseptualisasikan tidak hanya memiliki kapasitas 

pengkalkulasian secara abstrak tetapi uang adalah sarana yang paling 

akurat untuk transaksi dan interraksi social-ekonomi. Sejalan dengan 

teori Durkheim tentang fakta sektor, uang dapat dipahami juga sebagai 

fakta social yang keberadaannya dalam masyarakat bersifat bebas dari 

motif-motif personal, obyek bahkan bersifat memaksa terhadap individu. 

Esensi paling mendalam dari uang adalah kemampuan mempertukarkan 

berbagai obyek yang berbeda yang tidak terikat ruang dan waktu 

(Nugroho, 2001). 

Pendapat para sosiolog adalah bahwa uang merupakan instrumen 

ekonomi tetapi memiliki dimensi yang majemuk. Uang tidak hanya 

difahami dari sisi ekonomi, tetapi juga memiliki dimensi sektor, budaya 

dan politik. Beberapa sosiolog sepakat dalam menginterpretasikan uang 
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dalam era modern tidak hanya bermakna ekonomi tetapi juga sebagai 

ekspresi simbolik perilaku sektor. 

Uang, secara harfiah adalah alat penukaran yang sah. Definisi 

tersebut kemudian dibedakan lagi dengan uang kartal dan uang giral, 

uang yang kelihatan dan yang berupa kertas berharga. Menurut 

sejarahnya, uang mengalami metamorphosis panjang. Uang di Era ini, 

menjadi lebih bervariasi, ragam dan bentuknya. Secara sosiologis, uang 

memiliki banyak segi untuk ditilik. Dalam politik, uang berperan penting 

dalam rangka pencapaian sumber-sumber kekuasaan. Dalam masyarakat 

modern, uang menjadi lebih bermakna daripada sekedar menjadi alat 

untuk menentukan peringkat sektor. Uang mampu menimbulkan dampak 

dari jarak jauh, terselubung dan tidak dikenali.  

Uang juga dapat sebagai media komunikasi politik. Uang telah 

menjadi media yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia. Arti 

penting uang dalam kehidupan manusia tidak hanya terbatas pada bidang 

ekonomi. Dalam kajian sosiologis, uang menjadi elemen utama dari 

sebuah masyarakat modern, disamping tetap menjadi kategori social 

yang tidak dapat dianalisa. Uang, seperti yang dikatakan Weber, telah 

menduduki tempat yang sangat penting sebagai the most important 

element dalam kehidupan manusia. Berbeda dengan ilmu ekonomi yang 

hanya memandang uang dari sudut moneter dan fungsinya saja, ilmu-

ilmu social lebih mengkaji uang dari dimensi simboliknya. Simmel dan 

Burke, misalnya, sama-sama menekankan bahwa uang harus dianalisa 
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sebagai cara berkomunikasi sebab hal pertama yang menarik perhatian 

mengenai uang adalah bahwa uang harus ditransformasikan menjadi 

sesuatu yang lain agar dapat memperoleh makna sektornya. Sama seperti 

lambing manapun juga, uang memiliki sesuatu yang melebihi dirinya 

(beyond itself) ; dan uang dapat memuat perlambangan seperti metaforis, 

reduktif, analitis, abstraktif, dan sintesis (Duncan, 1997). 

Lebih jauh lagi, Parsons mengkaji mengenai sosiologi uang, 

memandang uang sebagai salah satu media simbol perubahan soial yang 

sudah lazim dan bervariasi seperti halnya kekuasaan politik, pengaruh, 

dan penilaian terhadap sebuah keputusan. Uang juga merupakan bagian 

dari bahasa simbolik yang bisa dibagi-bagi, bukan suatu komoditas, 

tetapi suatu penanda tanpa memandang nilainya (Borgotta dalam Edgar, 

1991). Dengan kemampuannya yang bisa memuat perlambangan, uang 

pun dapat dimanfaatkan sebagai media komunikasi. Penempatan unsur-

unsur pesan verbal dan piktorial dalam sebuah desain uang dapat 

mengubah arti uang dari alat tukar menjadi propaganda politik yang 

cukup efektif (Garbner, 1989).  

Salah satu dampak ekonomi adalah berkembangnya sektor 

ekonomi dan bisnis, sehingga manusia yang ada di dalamnya mau tidak 

mau dituntut untuk berfikir kritis dan mampu untuk menerapkan strategi 

untuk dapat menghadapi ketatnya persaingan bisnis agar suatu produk 

tetap eksis dibidangnya. Berbagai macam cara dilakukan perusahaan 

untuk dapat mempromosikan, memasarkan dan menjual produk mereka, 
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salah satunya mempergunakan jasa seorang SPG sebagai bentuk usaha 

dari sebuah perusahaan untuk memberikan kepuasan kepada pelanggan 

dengan memberikan informasi mengenai suatu produk, sekaligus sebagai 

ajang promosi penjualan dan pemasaran kepada konsumen. 

Dalam usaha pemasaran, SPG memegang peran penting dan 

strategis dalam pemasaran sebuah produk dan jasa, karena mereka 

berhadapan secara langsung dengan konsumen. Promosi sendiri 

merupakan usaha yang ditujukan kepada pemakai jasa dan produk yang 

dihasilkan oleh produsen. Aspek promosi dianggap penting dalam 

menjual suatu produk, karena dengan promosi banyak pihak bisa 

mengetahui apa yang akan kita jual. Untuk itu promosi penjualan dalam 

memperkenalkan suatu produk merupakan elemen yang penting. 

Adapun tujuan dari pelaksanaan promosi yang dilakukan, yaitu 

untuk memperkenalkan produk yang dimiliki seluas mungkin, 

menyampaikan isi dan pesan yang menarik tanpa harus berbohong dan 

menyusun produk tersebut agar sedapat mungkin mendorong orang 

sebanyak mungkin untuk mencobanya (Sutisna, 2002). 

Perusahaan merupakan sekumpulan dari orang-orang yang 

usahanya harus dikoordinasikan, tersusun dari sejumlah sub sistem yang 

saling berhubungan, saling tergantung dan saling bekerjasama atas dasar 

pembagian kerja, peran dan wewenang serta mempunyai tujuan tertentu 

yang hendak dicapai bersama (Kottler, 2002). Maju atau mundurnya 

sebuah perusahaan sangat dipengaruhi oleh individunya, karena perilaku 
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dalam perusahaan adalah hasil interaksi anatara individu dalam 

perusahaan (sistem sektor). 

SPG merupakan perpanjangan tangan perusahaan yang bergerak 

di bidang jasa pelayanan konsumen. Pekerjaan mereka memberikan 

informasi mengenai keberadaan suatu produk kepada calon konsumen 

dalam hal kualitas produk, pengenalan suatu produk baru, ataupun 

adanya perubahan harga, sehingga informasi yang dikumpulkan dapat 

bermanfaat untuk calon konsumen. Pada umumnya yang dimaksud 

dengan strategi SPG adalah semua kegiatan dunia usaha yang ditujukan 

untuk meningkatkan penjualan. Termasuk diantaranya adalah 

advertising dan personal selling, display, show, exhibition, publicity, 

packing, sampling, dll. 

Jasa pelayanan mensyaratkan kategori-kategori tertentu bagi 

orang-orang yang berkecimpung di dalamnya. Kesan  yang ditangkap 

oleh masyarakat kita adalah fisik sebagai modal utama bila behadapan 

langsung dengan publik. Perempuan dianggap paling cocok 

berkecimpung pada pekerjaan yang berkaitan dengan jasa layanan  

publik yang berhadapan langsung dengan konsumen. 

Kriteria fisik seorang perempuan untuk dapat menjadi seorang 

SPG  menunjukkan bahwa keberadaan tubuh perempuan hanyalah 

dijadikan daya tarik belaka oleh perusahaan, agar konsumen mau 

membeli produk yang ditawarkan. Hal ini terlihat dari syarat-syarat 

utama bahwa fisik perempuan yang cantik dan menarik ada di urutan 
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pertama, padahal seharusnya keahlian adalah hal yang utama dalam 

perekrutan seorang SPG. Tubuh perempuan dianggap sebagai “barang 

seni”6

                                                            
6 Hanya sebagai penganalogian saja. 

, sehingga ditampilkan dan dieksploitasi secara bebas.  

Menurut Arifin (2001) dalam Widayatama (2002), penggunaan 

perempuan dalam iklan atau untuk memasarkan produk mempunyai 

seluruh karakter yang bisa diperjualbelikan. Perempuan dipercaya 

mampu meningkatkan penjualan produk. Bila target market-nya 

perempuan, kehadiran SPG merupakan wajah aktualisasi yang mewakili 

jati dirinya. Sedangkan bila target market-nya laki-laki, kehadiran SPG 

seringkali dieksploitasi untuk menarik perhatian laki-laki, karena tidak 

dapat dipungkiri, menatap keindahan tubuh wanita merupakan pekerjaan 

yang disukai pria. 

Keberadaan perempuan cantik (baca:SPG) dalam memasarkan 

sebuah produk hanyalah sebagai simbol yang diharapkan menjadi daya 

tarik tersendiri dalam penjualan produk, seperti yang diungkapkan 

Synott (2003), dalam Hidayat( 2004) : 

“perempuan cantik dengan demikian merupakan sebuah 
simbol status; ia tidak      hanya bekerja, namun tidak 
dapat  bekerja; berambut panjang, korset, tumit tinggi, 
rok panjang, dan seterusnya, cenderung 
mengindikasikan satu hal: mereka adalah simbol-simbol 
status; menghiasi wanita dengan permata, membuatkan 
baginya sebuah ornament mahal, memperkuat proses 
ini, seperti perhatiannya pada pakaian dan kecantikan 
atau kesenangan gaya-gaya dalam trend mode kapan 
pun.” 
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Dalam hal ini, SPG sengaja ‘dikonsumsi’ tubuhnya untuk 

digunakan sebagai objek pandangan dan objek seksual, yang secara 

umum  SPG dikonsumsi dan dipersepsikan sebagai objek, yakni 

penerima tindakan dan lakuan. Sehingga seringkali kita dengar 

anggapan-anggapan minor mengenai profesi SPG (Prabasmoro, 2006). 

Hal ini nampak pada penampilan fisik yang menjadi standarisasi utama 

yang diterapkan oleh pihak penyalur jasa (agency) maupun pihak 

perusahaan yang membutuhkan jasa SPG (principle). 

Saat ini perempuan tidak hanya mengisi peluang kerja pada 

industri barang, namun juga merambah di industri jasa. Menurut 

Manginsela, 1994 (dalam Swesti, 2005) setidak-tidaknya ada 3 alasan 

utama yang mendorong perempuan bekerja: 

1. Karena alasan ekonomi, yaitu untuk mencari tambahan 

pendapatan. 

2. Alasan sektor, yaitu untuk meningkatkan status sektornya. 

3. Alasan aktualisasi diri terhadap keluarga dan masyarakat. 

Selama ini muncul anggapan bahwa pekerjaan SPG tidak 

memerlukan keahlian yang tinggi. SPG dianggap hanya mengandalkan 

fisik semata. Tubuh perempuan merupakan sebuah materi yang 

membungkus esensi dan eksistensi perempuan dan yang kemudian 

mendefinisikan perempuan itu sendiri. Teori Plato yang mengatakan 

bahwa ide-ide dalam diri manusia adalah yang terpenting atau pemikiran 

menurut Descartes adalah yang utama dari eksistensi manusia, tetapi 
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sesunguhnya dalam pembahasan perempuan, materi tubuh perempuanlah 

yang utama dalam mendefinisikannya. 

Berdasarkan kerangka teori, maka masuknya perempuan dalam 

dunia kerja, yang tidak diimbangi dengan sadar gender di luar maupun di 

dalam masyarakat, membuat permpuan dihadapkan pada kondisi yang 

dilematik. Di satu hal perempuan harus bekerja untuk memenuhi 

tuntutan ekonomi yang semakin tinggi, namun di lain pihak masih ada 

usaha untuk mengekalkan peran perempuan di sektor domestik. 

Sehingga adanya kombinasi dari peran  publik dan domestik ini justru 

lebih membebani perempuan ( Susanti, 2005). 

 

I.5.2  Teori Tindakan Rasional 

Perilaku SPG dapat juga dijelaskan dengan Teori Tindakan 

Rasional Weber yang membedakan dua tipe dasar tindakan rasional. Yang 

pertama adalah rasionalitas sarana-tujuan , atau tindakan “yang 

ditentukan oleh harapan terhadap perilaku obyek dalam lingkungan dan 

perilaku manusia lain; harapan-harapan ini digunakan sebagai ‘syarat’ atau 

‘sarana’ untuk mencapai tujuan-tujuan actor lewat upaya dan perhitungan 

yang rasional” (Weber, 1968). Yang kedua adalah rasionalitas nilai atau 

tindakan yang “ditentukan oleh keyakinan penuh kesadaran akan nilai 

perilaku-perilaku etis, estetis, religius atau bentuk perilaku lain, yang 

terlepas dari prospek keberhasilannya” (Weber, 1968). 
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I.5.3 Teori Interaksionisme Simbolik 

Menurut Blumer istilah interaksionisme simbolik menunjuk 

kepada sifat khas dari interaksi antar manusia saling menerjemahkan dan 

saling mendefinisikan tindakannya. Interaksi individu, diantarai oleh 

penggunanaan simbol-simbol, interpretasi, atau dengan saling berusaha 

untuk saling memahami maksud dari tindakan masing-masing. Secara 

sederhana proses kehidupan bermasyarakat menurut pandangan Teori 

Interaksionisme simbolik adalah individu atau unit-unit tindakan yang 

terdiri atas sekumpulan orang tertentu, saling menyesuaikan atau saling 

mencocokkan tindakan mereka satu dengan yang lainnya melalui proses 

interpretasi. 

Karakteristik dasar teori adalah suatu hubungan yang terjadi secara 

alami antara manusia dalam masyarakat dan hubungan masyarakat dengan 

individu. Interaksi yang terjadi antar individu berkembang melalui simbol-

simbol yang mereka ciptakan. Realitas sektor merupakan rangkaian 

peristiwa yang terjadi pada beberapa individu dalam masyarakat. Interaksi 

yang dilakukan antar individu itu berlangsung secara sadar. Interaksi 

simbolik juga berkaitan dengan gerak tubuh, antara lain suara atau vokal, 

gerakan fisik, ekspresi tubuh, yang semuanya itu mempunyai maksud dan 

disebut dengan ’simbol’ (Ritzer dan Goodman, 2004). 

 Pada prinsipnya interaksi simbolik berlangsung diantara berbagai 

pemikiran dan makna yang menjadi karakter masyarakat. Dalam interaksi 

simbolik kedirian individual (one self) dan masyarakat sama-sama aktor. 
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Individu dan masyarakat (kelompok)merupakan satu unit yang tidak dapat 

dipisahkan, keduanya saling menentukan satu dengan yang lain. Dengan 

kata lain, tindakan seseorang adalah hasil dari ”stimulasi internal dan 

eksternal” atau dari ”bentuk sektor diri dan masyarakat(kelompok)” 

(Poloma, 2007). 

Interaksionisme simbolik berlangsung pada setiap individu 

masyarakat, tidak terkecuali SPG. Mereka menunjukkan status melalui 

barang-barang yang dimiliki dan dipakai pada tubuh  mereka yang menjadi 

simbol dari kelas mana mereka berasal. Selain itu, SPG juga memiliki 

perbedaan makna terhadap uang, hal ini mempengaruhi perilaku mereka. 

Mereka tidak hanya memaknai uang sebagai alat pembayaran saja tetapi 

berpandangan uang sebagai alat kekuasaan dan ’dewa’ untuk mendapat 

status sosial yang lebih tinggi melalui simbol-simbol yang dipakai, dengan 

kata lain semakin banyak uang yang dimiliki semakin mudah menguasai 

dan mencapai tujuan.  

 I.5.4 Makna Uang ( menurut Heru Nugroho ) 

Menurut rujukan dari hasil desertasi buku Uang, Rentenir dan 

Hutang Piutang di Jawa, uang secara harfiah adalah alat penukaran yang 

sah. Definisi tersebut kemudian dibedakan lagi dengan uang kartal dan 

uang giral, uang yang kelihatan dan yang berupa kertas berharga. Menurut 

sejarahnya, uang mengalami metamorphosis panjang. Uang di Era ini, 

menjadi lebih bervariasi, ragam dan bentuknya. Secara sosiologis, uang 
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memiliki banyak segi untuk ditilik. Dalam politik, uang berperan penting 

dalam rangka pencapaian sumber-sumber kekuasaan. Dalam masyarakat 

modern, uang menjadi lebih bermakna daripada sekedar menjadi alat 

untuk menentukan peringkat sektor. Uang mampu menimbulkan dampak 

dari jarak jauh, terselubung dan tidak dikenali.  

 

I.6  Metode Penelitian 

 I.6.1  Pendekatan Penelitian 

 Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

kualitatif. Tujuan pendekatan kualitatif bermaksud memberikan gambaran 

mengenai makna uang dalam kehidupan SPG di Surabaya.  

  

  I.6.2   Tipe Penelitian 

Tipe penelitian ini adalah deskriptif yang bertujuan untuk 

memberikan gambaran mengenai makna uang dalam  kehidupan SPG. 

menggunakan metode penelitian kualitatif dimana penelitian yang 

menggunakan paradigma definisi sektor dengan level analisis mikro 

subyektif. Melalui proses dalam penelitian ini, mengupayakan penggalian 

data mengenai perilaku SPG dibatasi dengan adanya fokus penelitian, 

sehingga akan lebih fokus dan menghasilkan laporan penelitian sesuai 

dengan tujuan yang hendak dicapai. Pendekatan ini diarahkan pada latar 

dan individu tersebut secara holistik, sehingga individu atau organisasi 

tidak boleh diisolasi ke dalam variable atau hipotesis. Melalui metode 
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kualitatif  kita dapat mengenal orang (subyek) secara pribadi dan melihat 

mereka mengembangkan definisi mereka sendiri tentang dunia ini ( 

Bogdan dan Taylor, 1975).  

Adapun pertimbangan lain yang mendasari digunakannya metode 

kualitatif pada penelitian ini adalah dengan menggunakan metode 

kualitatif ini dapat secara langsung menyajikan hubungan antara peneliti 

dengan informan, maksudnya peneliti bahwa peneliti mengamati secara 

langsung, dan mendengar percakapan, melihat kegiatan-kegiatanyang 

berkaitan dengan peran dan pemaknaan akan uang pada SPG. 

 

         I.6.3 Konsep Penelitian 

Tujuan dari adanya konsep-konsep yang diperoleh dari 

literature dan dari lapangan ini adalah sebagai penjelas dan 

menghindari adanya salah penafsiran dan pandangan yang 

berakibat pada hasil penelitian ini. Konsep-konsep ini masih 

bersifat sementara, karena harus ditemukan konsep-konsep dari 

lapangan yang dapat mendukung adanya penelitian ini. 

Sales Person Girl (SPG) 

 SPG adalah seorang perempuan yang untuk memasarkan 

dan menjual produk mereka ke hadapan masyarakat. Sales 

Promotion berhadapan langsung dan bertatap muka dengan 

konsumen, akibatnya perusahaan cenderung merekrut pekerja 

perempuan sebagai Sales Promotion atau lebih dikenal dengan 
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sebutan SPG. SPG bergerak di sektor jasa yang tugas utamanya 

adalah untuk mempromosikan sekaligus menjual produk dari 

perusahaan. Ada 3 tipologi SPG: 

1. SPG professional 

SPG ini dikategorikan professional berdasarkan ketaatan dalam  

menjalani profesi atau pekerjaannya sesuai dengan tugasnya, 

disiplin oleh waktu, dsb. 

2. SPG semi-profesional 

SPG  ini dikategorikan semi-profesional berdasarkan ketaatan yang 

tidak sepenuhnya. Mereka menjalani profesi ini tujuannya selain 

bekerja mencari uang melalui profesi ini, tetapi juga untuk mencari 

kesenangan dalam mencari uang, kadang-kadang “menjual diri” 

atau  ‘kencan’7 om-om8

3. SPG amatir  

. 

SPG ini dikategorikan amatir berdasarkan ketidaktaatan  mereka 

menjalani profesi karena menjadikan profesi ini hanya sebagai 

“batu loncatan” untuk mendapatkan uang dengan menghalalkan 

segala cara dengan menawarkan jasa kencan dan menawarkan 

ajakan untuk melakukan hubungan seksual demi meningkatkan 

status sektor, kenikmatan, konsumsi, kenyamanan, keamanan.  

I.6.4  Lokasi Penelitian 

 Penelitian ini dilakukan di Surabaya, seperti di rumah informan, di 

                                                            
7 Menemani om-om belanja, jalan-jalan di mall, menemani karaoke. 
8 Kategori om-om adalah pria berumur 30 tahun ke atas. 
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salah satu mall tempat informan bekerja. Lokasi ini dipilih antara 

lain karena: (a) keterbatasan tempat dan waktu informan untuk di 

wawancara oleh peneliti, (b) menyesuaikan dengan tempat bekerja 

informan (c) memudahkan informan dan peneliti untuk melakukan 

wawancara. 

I.6.5 Teknik Pemilihan Informan 

 Subyek penelitian ini memilih 3 informan SPG yang telah 

ditentukan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan yaitu : SPG 

professional, semi-professional, amatir  untuk menjawab fokus 

penelitian tentang makna uang dalam kehidupan SPG. 

I.6.6 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti adalah sebagai 

berikut Pertama, observasi lapangan/tempat: dalam observasi ini, 

peneliti melakukan pengamatan secara langsung ke lapangan 

dengan melihat dan mengamati serta memahami perilaku SPG di 

Surabaya. Dengan langkah awal ini, diharapkan peneliti akan 

mengetahui kondisi realitas empiris yang terjadi. Peneliti minimal 

mengetahui medan dan tempat yang seringkali digunakan sebagai 

tempat berkumpul para remaja ini. dengan kata lain, yang perlu 

diperhatikan dalam melakukan pengamatan (observasi) adalah 

peneliti harus mengetahui situasi dan kondisi tempat yang akan 

dijadikan objek penelitian, selain itu juga peneliti telah menentukan 

apa yang akan diamati (Sulistia dkk,1991:96). 
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Kedua, selain observasi, peneliti juga melakukan 

wawancara secara langsung terhadap objek yang akan diteliti 

(informan) yaitu beberapa SPG yang memaknai uang berbeda-

beda, hal ini dilakukan untuk mendapatkan data dan informasi yang 

sebenarnya dari ‘mulut-mulut’ mereka sendiri, sehingga akan dapat 

diperoleh  informasi dan data yang layak. Melalui informan, 

wawancara bertujuan untuk memperoleh keterangan dan data dari 

individu-individu tertentu untuk keperluan berbagai macam 

informasi (Koentjaraningrat, 1994). 

Ketiga, selain terhadap objek yang diteliti, peneliti juga 

melakukan wawancara secara langsung terhadap para praktisi yang 

berkompeteni dengan objek yang diteliti. Dari mereka diharapkan 

dapat diperoleh berbagai informasi dan data yang berkaitan dengan 

perilaku SPG dalam memaknai uang. 

I.6.7 Teknik Analisis Data 

Dalam suatu penelitian sejumlah data yang terkumpul tidak 

akan berarti apa-apa, bila tidak dilakukan analisa. Teknik analisa 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik 

analisa kualitatif. Artinya, data-data yang diperoleh dikumpulkan, 

kemudian diseleksi dan dianalisa secara kualitatif dengan 

berpedoaman pada kerangka pemikiran yang disajikan guna 

memberikan gambaran yang jelas dari fenomena yng diteliti, yang 

menjadi focus analisa kualitatif ini sesungguhnya pada 
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penunjukkan makna deskripsi, penjernihan, dan penempatan data 

pada konteksnya masing-masing. 

Data-data selanjutnya, disusun kedalam pola tertentu, kategori 

tertentu, fokus tertentu, tema tertentu atau pokok permasalahan tertentu 

(Faisal, 1989:269). Dan untuk memperkaya dan mempertajam analisa 

tersebut, dilengkapi dengan pendapat praktisi yang berkompeten atau 

yang banyak mengamati masalah yang akan diteliti. 

Metode kualitatif ini digunakan karena pertimbangan, pertama, 

menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan 

dengan kenyataan ganda. Kedua, metode ini menyajikan secara 

langsung hakekat hubungan antar peneliti dengan responden. Ketiga, 

metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan 

banyak penajaman pengaruh bersama terhadap pola-pola nilai yang 

dihadapi (Moloeng, 1999:6). 
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BAB II 

DESKRIPSI TENTANG MAKNA UANG DALAM KEHIDUPAN 

SALES PROMOTION GIRL 

 

II.1 Surabaya Sebagai Kota Metropolis 

Surabaya sebagai kota terbesar kdua di Indonesia setelah Jakarta, 

dengan luas wilayah sekitar 327,41 km2, serta luas kota 280,44 km2, 

terletak diantara 07’12-07’21 garis lintang selatan dan 112’36-112’54 

bujur timur, memiliki arus perdagangan yang luar biasa besar. Sebagai 

kota pelabuhan niaga, Surabaya mungkin sama besar dengan Jakarta, 

bukan hal yang aneh jika Surabaya juga mempunyai nama sebutan sebagai 

kota metropolis.  

Komoditas yang terus-menerus mengalir dan berputar menjadikan 

denyut jantung kota Surabaya masih berdetak hingga saat ini. 

Industrialisasi yang ditopang oleh dua kota besar yang mengelilingi 

Surabaya, yaitu kota Sidoarjo dan Gresik, memancapkan eksistensi 

Surabaya sebagai kota transit komoditas. Dengan jumlah penduduk 

2.659.566 jiwa dan jumlah penduduk musiman 12.833 jiwa (BAPPEKO 

2002), serta laju pertumbuhan 6,94%, Surabaya juga menjadi kota 

perdagangan dan jasa tersibuk setelah Jakarta. Seiring perkembangan 

kebudayaan dan pertumbuhan kota Surabaya, berbagai fasilitas atau 

infrastruktur industri, perdagangan barang dan jasa terus berkembang.  
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Berbagai perkembangan pembangunan Surabaya dengan berbagai 

aksesorisnya, dapat kita lihat sebagai bentuk perkembangan fisik kota 

Surabaya, diiringi kota-kota penyangganya. Pusat-pusat industri di kota-

kota penyangga, seperti Sidoarjo dan Gresik, serta pusat industri di 

Surabaya sendiri. Berdirinya berbagai infrastrukktur perdagangan seperti 

pusat-pusat perbelanjaan, mulai yang tradisional sampai yang modern.   

Semua perkembangan perdagangan dan jasa tersebut membuat roda 

perekonomian kota Surabaya berputar cepat dan dinamis. Perkembangan 

kota Surabaya sebagai kota metropolitan juga tidak terlepas pula dari peran 

kota-kota penyangga. Surabaya dikenal istilah Gerbong Kertosusila, 

dengan Surabaya dan kota penyangganya, Gresik, Bangkalan, Mojokerto, 

Sidoarjo dan Lamongan. Diharapkan perputaran roda perekonomian, 

barang dan jasa juga dapat bertumbuh seiring pembangunan infrastruktur 

kota Surabaya, seperti sarana transportasi, akomodasi, dan sebagainya 

yang memudahkan mobilisasi penduduk. 

Wajah kota Surabaya pun kini didominasi oleh pusat-pusat 

perbelanjaan baik di tengah maupun di pinggiran kota, seperti Galaxy 

Mall, Tunjungan Plaza, Surabaya Plaza, Supermal Pakuwon Indah, 

Carrefour dan lain sebagainya. Terdapat pula sentra-sentra bisnis dan 

industri barang dan jasa seperti di Mangga Dua, SIER di Rungkut, Pusat 

Industri Margomulyo, gedung-gedung pencakar langit, perkantoran 

modern, perhotelan, perumahan, dan pusat-pusat hiburan seperti kebun 

binatang, gedung bioskop, dan lain-lain. 
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Perkembangan dan pembangunan infrastruktur jasa di berbagai 

bidang, transportasi, akomodasi, outsourcing dan perbankan, juga 

mewarnai kota Surabaya. Perdagangan dan perindustrian pun berkembang 

pesat di kota Surabaya ini, maka tak heran bila kegiatan promosi juga 

banyak dilakukan di kota Surabaya. Beberapa perusahaan bersaing dengan 

sangat ketat, mereka berusaha agar dapat meningkatkan penjualan produk 

masing-masing. Dalam kegiatan promosi ini tentu membutuhkan jasa dari 

SPG untuk memasarkan produk. Kegiatan promosi yang dilakukan oleh 

para  

SPG Freelance1

                                                            
1 Tidak terikat kontrak kerja oleh perusahaan, agency dan event organizer tertentu. 

 pun bermacam-macam, mulai dari kegiatan 

promosi di pasar-pasar dengan target konsumen adalah para ibu-ibu yang 

sedang belanja di pasar, kegiatan promosi di Mall, Plaza atau area-area 

yang biasa menjadi lokasi suatu pameran, kegiatan promosi yang 

dilakukan di sekolah-sekolah (seperti: di Taman Kanak-Kanak, Sekolah 

Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, hingga di 

Universitas), kegiatan promosi yang dilakukan di pub dan resto atau café-

café, kegiatan promosi di jalan-jalan raya, di lampu merah Tujuan dari 

kegiatan ini adalah untuk memperkenalkan suatu produk kepada 

masyarakat, serta untuk meningkatkan penjualan produk yang ditawarkan 

tersebut. 
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II.2 Deskripsi Profesi SPG  

Menurut Marwan Asri (1991), untuk memenuhi tuntutan konsumen 

yang selalu mencari kemudahan-kemudahan yang mereka inginkan dari 

para penjual, membuat pusat-pusat perbelanjaan semakin berkembang 

lebih pesat di daerah perkotaan. Dalam shopping center, meliputi kegiatan 

yang besar, tidak hanya kegiatan menjual barang dan jasa saja. Akan tetapi 

juga ada kegiatan lainnya, seperti fasilitas parkir, taman, restoran, jasa 

bank hingga tempat ibadah. Dan di dalam shopping center tersebut bekerja 

para pedagang. 

Seorang konsultan properti, Suwito Santoso mengemukakan bahwa 

pusat perbelanjaan terjadi pengaruh sebagai berikut: 

1. Kebutuhan tenaga kerja SPG bagi department store, dengan pendidikan 

SLTA, cukup besar jumlahnya. Untuk department store seluas 6.000 

m2, dibutuhkan sekitar 300 tenaga kerja yang biasanya wanita, belum 

lagi untuk kasir dan bagian-bagian lainnya. 

2. Perubahan jam kerja. Di kota-kota provinsi pada umumnya ada jam 

tidur siang bagi pemilik toko sehingga antara pukul 14.00 sampai 

dengan 16.00, tokonya ditutup untuk sementara. Pada jam-jam 

tersebut, kota menjadi sepi, hening dan nyaris tanpa aktivitas berarti. 

Namun, setelah adanya pusat perbelanjaan, jam kerja berubah total 

sesuai dengan buka tutupnya pusat perbelanjaan, yang biasanya buka 

antara pukul 10.00 sampai dengan 21.00, tanpa istirahat. Keadaan ini 
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mengubah gaya hidup pemilik toko untuk menyesuaikan keadaan 

dalam menghadapi persaingan dengan pusat perbelanjaan. 

3. Pusat perbelanjaan memberi pengaruh pada gaya hidup berpakaian 

masyarakat golongan menengah, seiring dengan mode-mode yang 

sedang up to date. Begitupun dengan supermarket, memberi pengaruh 

pada kualitas produk makanan yang akan dibeli, baik dari kebersihan 

maupun kesehatan. 

4. Produsen-produsen lokal, baik berupa makanan maupun barang 

kerajinan lokal, biasanya juga dapat ikut berpartisipasi di pusat 

perbelanjaan untuk dijajakan atau dipromosikan karena banyaknya 

pengunjung yang datang, terutama pada Sabtu dan Minggu. Produk-

produk lokal yang sebelumnya tidak terkenal dapat terbantu dengan 

keberadaannya di pusat perbelanjaan tersebut. Tidak menutup 

kemungkinan barang kerajinan atau barang makanan tersebut dibeli 

oleh para pengelola department store atau supermarket. Toko tersebut 

bukan saja sebagai tempat distribusi barang, tetapi juga sebagai salah 

satu agen pembelian barang dagangannya. 

5. Pengoperasian sebuah mal tidak bisa berdiri sendiri, tetapi berkaitan 

dengan aspek lain, seperti tenaga teknisi untuk listrik, petugas 

kebersihan, petugas AC, petugas keamanan, serta petugas 

kesekretariatan. 

6. Masyarakat di kota tersebut  akan mendapat barang dengan kualitas 

maupun kuantitas yang sama dengan barang serupa yang dijual di 
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pusat perdagangan lainnya. Dampak langsung maupun tidak langsung 

dari kehadiran pusat perbelanjaan akan memberi pengaruh bagi 

kehidupan masyarakat, baik yang positif maupun yang negarif. 

Dampak negatifnya adalah terutama banyak para pedagang yang 

menjual produk yang sama. Supermarket akan  memberi pengaruh 

kepada pedagang toko kelontong yang menjual dengan harga tinggi 

karena mereka tidak dapat berbuat seperti itu lagi. Begitu juga dengan 

pedagang produk fashion, mereka harus menata kembali tokonya serta 

corak pakaian yang dijual harus lebih modis dan juga harga jualnya 

harus lebih kompetitif2

 

II.2.1 Pengertian dan Cara-Cara Penjualan 

.  

Penjualan adalah suatu pendekatan dalam pemasaran yang 

merupakan sebuah proses pertemuan, proses perubahan keputusan 

membeli yang dilaksanakan oleh seorang penjual. Penjualan adalah 

usaha yang dilakukan manusia untuk menyampaikan barang 

kebutuhan yang telah dihasilkannya kepada mereka yang 

memerlukannya dengan imbalan uang menurut harga yang ditentukan, 

atas dasar persetujuan (Sutamto, 1986). Hal ini senada dengan Teguh 

Mario yang menyebutkan penjualan adalah proses mempengaruhi 

keputusan pelanggan dalam menentukan pilihan produk atau jasa yang 

akan ditukamya dengan uang atau dibeli. 

                                                            
2Diakses dari www.kompasxorn/kompas<«taky0506/09/Properti/1766270.htm pada 21 Desember 
2009 10:50 
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Sedangkan Faisal Afif (1984) mengungkapkan, hakekat 

menjual adalah "melayani langganan" dengan apa yang mencari apa 

yang diinginkan oleh langganan, sebab hanya dengan cara 

demikianlah penjual dapat menggerakan hati langganan untuk 

membeli barang. Dalam praktek penjualan, menurut Sutamto (1986) 

ada dua pihak yang yang berkepentingan, yaitu yang menawarkan 

barang dan piliak yang minta barang itu. Cara-cara penjualannya 

adalah: 

a. Menjual barang di tempat umum, seperti pasar, toko, dan 

sebagainya. 

b. Dapat dilakukan dengan menjajakan barang-barang itu ke tempat 

orang yang memburuhkan. 

c. Dengan menggunakan. layanan jasa seperti lewat Kantor Pos atau 

badan-badan lain yang melayani cara penjualan seperti itu. 

 

II.2.2 Macam-Macam Tenaga Penjualan 

Dalam sebuah situs internet, Teguh Mario mengutarakan, 

dalam upaya merubah secara pribadi, secara langsung untuk 

mengubah kepurusan orang sampai membeli dibutuhkan orang juga, 

orang itu yang kita sebut salesman. Tetapi karena stigma di pasar, 

yang namanya salesman itu suka memaksa, banyak orang berpindah 

menggunakan istilah lain. Ada yang namanya marketing officer, 

product representative dan sebagainya, untuk menghindari istilah sales 
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tadi padahal fungsinya tetap sales3

Sedangkan dalam pandangan sosiologi, wanita digolongkan 

sebagai kelas menengah baru, yang dalam kelas pekerja terdiri dari 

tenaga penjual, tenaga administrasi, pendidik, dan teknisi rendahan. 

Berdasarkan data WES di Inggris terdapat 63 persen wanita yang 

menduduki pekerjaan “khas” wanita, dan 80 persen angkatan kerja 

laki-laki menempati pekerjaan “khas” laki-laki pula

. Jamanton Damanik mengatakan, 

data yang tersedia menunjukkan bahwa umumnya wanita menduduki 

pekerjaan kantor, pekerjaan domestik semi-terampil, dan pekerjaan 

pabrik semi-terampil. 

4

                                                            
3 Diakses dari 

.  

 

II.2.3 Salesmanship 

Ada beberapa dimensi pokok dari seorang tenaga penjualan, 

disamping beberapa dimensi pengembangan yang mengindikasikan 

potensinya untuk bisa meningkat menjadi seorang sales 

manager.Diantaranya, dimensi persuasiveness,yaitu pribadi penjual 

yang efektif memiliki dalam dirinya sebuah kecenderungan untuk 

selalu mempengaruhi pendapat orang lain. Kecenderungan persuasi ini 

menjadi wama dari pribadinya. Orang seperti ini tidak bisa duduk 

tenang bila dia mengetahui ada oraug lain yang berbeda pendapat 

dengannya. 

www.exnal.com/interactives.asp?id=24 pada 22 Desember 2009 pada 14:40 
4 Diakses dari www.wanita sebagai pramuniaga diakses 13 November 2009 pada 12:13 
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Dimensi persistence, yaitu ketahanan seseorang dalam 

menghadapi kesulitan merupakan modal penting untuk berhasil dalam 

karir penjualan. Semua proses menjual akan dihadapkan kepada 

besamya kemungkinan ditolak oleh calon pelanggan. Dan proses 

seperti ini bukan untuk orang dengan hati yang lemah. 

Dimensi assertiveness, yaitu sifat untuk berani, tegas, tetapi 

diwarnai oleh hormat yang baik kepada hak prospek dan pelanggan 

untuk memutuskan bagi diri mereka sendiri. Sifat ini mutlak dimiliki 

oleh penjual yang berencana meningkat pada kelas pelanggan yang 

lebih prima5

a. Penampilan Penjual 

.  

Menurut Sutamto (1986), tenaga penjualan harus mempunyai 

syarat mempunyai keperibadian yang menarik, lincah, sopan, sehat 

dan ulet, jujur, mengerti prinsip administrasi. Sedangkan Faisal Afiff 

(1982), mengungkapkan bahwa tenaga penjual perlu memperhatikan: 

Untuk menawan hati pelanggan, maka perlu diperhatikan 

penampilan seorang penjual seperti tingkah lakunya, kesegaran 

wajah dengan senyum yang cerah, bagaimana tutur katanya, dan 

sebagainya. Menurut Yati Sulastri, sebuah hasil penelitian 

menunjukkan fakta bahwa dari 900 perempuan berusia 18-24 tahun 

yang disurvey, 55 persen diantaranya menilai bahwa penampilan 

                                                            
5 Diakses dari www.exnal.cx)ni/ebb_024p2.asp pada 20 November 2009 19:20 
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sebagai hal yang menarik dari seorang perempuan dan hanya 1 

persen yang menilai perempuan dari tingkat kecerdasannya6

b. Karakteristik Penjual 

. 

Menurut Sutamto (1986), karakterisitik tenaga penjualan dapat 

dibagi menjadi: 

1. Sikap 

Sikap yang baik adalah dengan berdiri detigan posisi yang 

tegak, tidak bersandar pada etalase atau benda-benda 

laiunya. Karena dengan sikap ini akan memberikan kesan 

kepada pembeli bahwa penjual selalu siap untuk menolong 

dan melayani pembeli dengan penuh semangat. Sehingga 

ini merupakan awal yang menyenangkan bagi langganan. 

2. Air muka 

Sebagai penjual harus memerlihatkan air muka yang tetap 

ramah, relaks dan tidak tegang. Bersikap seolah-olah 

penjual adalah manusia yang tetap gembira. Usahakan 

jangan sampai rasa jemu nampak pada air muka 

3. Suara dan Bahasa 

Berbicara dengan jelas, tegas dengan tutur kata yang sopan. 

Jangan berbicara yang kurang balk, kasar dan bertele-tele, 

jangan menjerit-jerit atau melakukan setengah berteriak, 

jangan berbisik-bisik, serta tunjukanlah berbicara yang 

                                                            
6 diakses dari www.kaltimpost.web.id/berita/index.asp?Berita=Opini&id=123683 pada  03 
Desember 2009 09: 35 
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sewajamya atau tidak dibuat-buat. Selama berbicara selalu 

menghadap ke arah pembeli, jangan cepat-cepat memutus 

pembicaraan dan jawablah segala sesuatunya dengan tepat. 

Selain itu, perhatikan nada suara. Berusahalah untuk dapat 

berbicara dengan nada yang meyakinkan. 

4. Pakaian 

Pakaian harus nampak bersih, rapih, sopan dan nampak 

terpelihara, tidak ada kancing yang terlepas, kain yang 

sobek atau kusut dan lain sebagainya. Pakaian yang 

dikenakan harus menunjukan selera yang baik (terutama 

pada toko perhiasan dan pakaian). Untuk toko pakaian, 

pelayannya harus menggunakan mode-mode mutakhir 

tetapi tidak terlalu menyolok mata. 

5. Rambut 

Sebaiknya rambut dipangkas praktis agar mudah 

memeliharanya dan selalu dapat disisir rapih. Bagi wanita, 

sebaiknya rambut tidak usah terlalu panjang karena 

dikhawatirkan akan mengganggu kelancaran bekerja. 

6. Tangan 

Bagi toko makanan, pakaian dan perhiasan, kebersihan 

tangan dan kuku merupakan hal yang teramat penting untuk 

dipelihara. Jangan sesekali menggunakan kutek yang 
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menyolok mata. Tangan dan kuku yang terawat baik akan 

meningkatkan rasa percaya dari pelanggan. 

7. Make-up 

Gunakan make-up yang lembut dan sederhana dan sesuai 

siruasi dan kondisi pekerjaan. 

8. Kepribadian penjual 

Kepribadian penjual yang baik ditunjukan dengan 

mempunyai rasa percaya diri, kesopanan, kesabaran, 

kebijaksanaan, kejujuran, suka menolong, semangat, 

ketepatan atau kedisiplinan, ingatan dan berpikir positif, 

dapat mencari penyelesaian konflik dengan baik. Selain itu 

dapat merasakan apa yang dirasakan oleh pembeli dan 

dapat mengakui kesalahan yang dilakukannya. 

 

Beberapa cara yang bisa diterapkan oleh tenaga penjualan 

untuk menarik minat pembelian pria, yaitu: 

1. Seorang tenaga penjualan perlu membina hubungan dengan 

calon konsumen pria. Bila ia bertanya, jawablah dengan 

ringkas. Bila rnengharapkan jawaban langsung dari calon 

konsumen pria, segera tanyakan. Pria umumnya menyukai 

suatu yang terbuka, jujur, sopan, dan semuanya dilakukan 

secara professional. 
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2. Seorang tenaga penjulan juga harus bisa meyakinkan manfaat, 

tujuan dan hasil yang akan diperoleh dari sebuah produk atau 

jasa. 

3. Seorang tenaga penjualan harus meluangkan waktu bagi calon 

prospeknya dengan membahas kegemarannya bergabung dalam 

sebuah klub dan menunjukan produk yang ditawarkan. 

Perkenalkan juga teknologi terbaru yang bisa dimiliki dan 

berilah kesempatan mencobanya. 

4. Pria lebih suka toleran terhadap tenaga penjualan karena 

mereka menghargai kerja keras si tenaga penjual. 

5. Berilah kesanggupan bahwa sebagai tenaga penjualan, Anda 

bisa memenuhi keinginan dari calon konsumen pria. Hal itu 

akan membuatnya yakin dan senang dengan pelayanan yang 

diberikan7

                                                            
7 Diakses dari 

. 

www.republika.com  pada 03 Desember 2009 19:50 
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BAB III 

PROFIL INFORMAN PENELITIAN 

 

III.1. Profil Informan  

Profil informan sangat diperlukan untuk membantu peneliti dalam 

menganalisis mengenai makna uang dalam  kehidupan SPG yang berada 

khususnya di Surabaya ini, adapun profil ini dapat memberi gambaran 

bagaimana latar belakang informan, keluarga serta keadaan lingkungan 

sosial di sekitarnya. Dalam profil informan dijelaskan tentang identitas 

umum informan, latar belakang informan dalam hal ini setting keluarga dan 

setting sosialnya. Selain itu juga dijelaskan beberapa kategori pembahasan 

yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Ada tiga informan yang 

berhasil untuk dimintai kesediaannya dalam memberikan informasi yang 

berkaitan dengan permasalahan penelitian.  

Nama-nama informan sengaja tidak ditulis lengkap, hanya dengan 

inisial (bukan nama sebenarnya). Hal ini dimaksudkan agar informan tetap 

merasa nyaman ketika berinteraksi di lingkungan tempat mereka bekerja, 

penulisan nama dengan simbol-simbol huruf juga dikarenakan keinginan 

dari informan agar nama mereka tidak ditulis dengan lengkap. 

Bab ini juga menjelaskan riwayat informan dalam proses untuk 

memilih profesi SPG di kehidupan khususnya dengan keluarga, dan makna 

uang di kalangan SPG serta bentuk perilaku mereka.  
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III.1.1 N 

  N adalah anak pertama dari empat bersaudara. Dua adik laki-laki 

dan satu adik perempuan. N berasal dari keluarga yang beragama Islam 

yang tidak fanatik atau bisa dikatakan biasa-biasa saja. N masih tinggal 

bersama dengan kedua orang tuanya dan ketiga adik-adiknya. N masih 

mengenyam pendidikan S1 di sebuah perguruan tinggi swasta ekonomi 

yang cukup favorit di Surabaya. Usia N 23 tahun. Berkulit kuning langsat. 

Tinggi badan 160 cm dan memiliki berat badan 47kg. berambut panjang 

dan lurus, warna rambut agak kecoklatan sampai dibawah bahu. Badan N 

kurus, bentuk mata yang lebar tapi agak turun hampir mirip keturunan 

tionghoa, bentuk wajah oval lancip. N memiliki kepribadian yang cuek dan 

sedikit pendiam. Saat ini N sudah di semester akhir dan menyelesaikan 

skripsinya. Tempat tinggal N di daerah Kertajaya.  

Rumah  N di tikungan jalan bersama dengan usaha toko yang 

cukup besar. N se-kamar dengan adik perempuannya. Toko itu usaha yang 

dibangun oleh mama N. dari situlah, orang tua N bisa membiayai hidup 

anak-anaknya termasuk membiayai N. Papa N sudah tidak bekerja lagi. 

Beliau hanya bekerja jual beli mobil. Kedua orang tua N berasal dari pulau 

yang berbeda, papa N berasal dari Makassar dan mama N berasal dari 

Jawa. N dibesarkan dengan 2 budaya yang berbeda. Beliau mendidik N 

menjadi perempuan yang memiliki kemauan yang keras karena beliau 

memiliki watak yang keras juga, sedangkan mama N mendidiknya menjadi 

perempuan yang bisa diandalkan. Hal ini terlihat dari upaya N dalam 
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mendapatkan barang-barang yang diinginkannya. N membeli barang-

barang yang diinginkannya, N harus menabung dan membeli barang 

tersebut dengan hasil tabungannya itu. Orang tuanya tidak akan 

membelikan barang-barang yang diinginkan jika barang itu dipandang 

tidak penting. N adalah anak yang mandiri. Ia kemana-mana sendiri 

dengan mengendarai sepeda motor. Selain itu, aktivitas N tidak hanya 

kuliah saja tetapi jika sudah berada dirumah dan di saat liburan N juga 

membantu  mamanya untuk menjaga tokonya yang menyediakan bahan-

bahan sembako.   

 Menjaga toko ini merupakan aktifitas wajib bagi N. walaupun 

adik-adik N sudah besar dan cukup dewasa untuk menjaga toko, tetapi 

mamanya tetap mempercayakan toko itu dijaga oleh N. Ini terus 

berlangsung terus hingga N memutuskan untuk bekerja atau berprofesi 

sebagai SPG. Hasil dari penjualan toko, digunakan untuk menghidupi 

seluruh keluarga termasuk biaya pendidikan, biaya listrik, telepon dan air, 

biaya keperluan sehari-hari. Mama dari N juga adalah wanita yang pekerja 

keras, mengingat suami sudah tidak memiliki pekerjaan tetap lagi. N ini 

tipe orang yang hemat dalam pengeluaran, karena N susah meminta uang 

pada orang tuanya. Kegiatan sehari-hari N adalah kuliah dan ke kampus 

untuk mencari bahan-bahan skripsi. Setelah pulang dari kampus, N 

menggantikan mamanya untuk menjaga toko atau saat N ada event untuk 

SPG-an maka N membantu menjaga toko di pagi hari. N mengendarai 
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sepeda motor merk Honda kemana pun, tidak hanya ke kampus saja tapi 

juga saat bekerja.  

Salah satu alasan N memilih profesi SPG adalah N dapat memiliki 

penghasilan sendiri tanpa meminta uang dari orang tua dan dapat membeli 

keperluannya sendiri. N juga pernah ditawari bahkan diajak oleh teman-

temannya untuk mau menemani customer yang mengajak “kencan” atau 

sekedar makan siang bersama customer saat istirahat jam  makan siang 

tetapi N tetap menolak dengan alasan ingin membuktikan bahwa tidak 

semua SPG bisa seenaknya dianggap bispak1

Dari hasil kerjanya, N dapat membeli baju, sepatu, handphone Sony 

Ericcson seharga 3juta dan mengganti handphone-nya dengan Blackberry 

tipe Gemini seharga setara dengan sebelumnya, memiliki handphone cdma 

juga, modem, pulsa tiap bulan dikeluarkan sekitar 100ribu/bulan, cincin 

emas berhias kupu-kuou yang dibeli dari hasil kerja keras sebagai SPG 

yang professional. N dikategorikan sebagai SPG yang professional 

berdasarkan alasannya memilih profesi tersebut dan cara ia memaknai 

. N merasa penghasilan yang 

ia dapat sudah cukup untuk memenuhi keperluannya untuk berbelanja 

yang ia benar-benar butuhkan, walaupun N tahu jika ia mau “kencan” 

customer-customer  akan  mendapat uang tambahan seperti yang dilakukan 

beberapa teman se-profesinya.  

                                                            
1 Istilah yang diberikan untuk perempuan yang bisa diajak melakukan seks bebas. 
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uang serta tingkah  lakunya saat bekerja dan setelah bekerja yaitu menolak 

setiap ajakan dari beberapa customer yang disebut om-om2

  R adalah anak tunggal yang dibesarkan di keluarga yang beragama 

Islam. Orang tua R sudah bercerai saat R berumur 15 tahun. Saat ini R 

berusia 26 tahun. Tinggi badan 160 cm, berat badan 42 kg. R berkulit 

putih. Berambut panjang yang di-extention, hitam dan di-keriting. 

Berwajah lonjong, bermata besar, berhidung mancung, bertubuh tidak 

terlalu kurus, munkin bisa dikatakan proporsional. Dulunya sebelum R 

menetap di Surabaya, R tinggal berdua bersama dengan mamanya di 

Kediri. Setelah lulus SMA, R memutuskan untuk kuliah kuliah di 

perguruan tinggi swasta di Surabaya di daerah Rungkut. R mengambil 

jurusan komunikasi dengan gelar S1 dan diselesaikan selama 4 tahun. Di 

Surabaya, R tinggal di kost hingga saat ini. R selama kuliah pernah 

berpacaran dengan pria asal Bali yang adalah juga teman satu jurusan. 

Mereka tinggal satu kost-an dan menikah siri

. 

 

 III.1.2 R 

3

 Awal mula R tertarik bekerja menjadi SPG adalah dari ajakan 

teman-teman kuliahnya dan itu dimulai sejak R berada di semester 2 tahun 

. R sudah pernah sampai 

hamil dan mengugurkan kehamilannya itu. Dan itu tidak terjadi hanya 

sekali saja kehamilannya, tetapi tiga kali tetapi tidak lama setelah tiga 

tahun pacaran mereka putus. 

                                                            
2 Seperti yang telah dijelaskan pada bab II, om-om adalah pria berumur 30 tahun keatas.  
3 Menikah tanpa tercatat oleh badan hokum resmi 
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2003. Jadi, sampai sekarang R sudah menjalani profesi sebagai SPG 

selama tujuh  tahun dan sudah mengikuti lebih dari 20 event. Meskipun R 

masih selalu mendapat kiriman uang bulanan dari mamanya, tetapi R tetap 

saja menjalani profesinya sebagai SPG tanpa sepengetahuan orang tuanya. 

R dibesarkan dalam keluarga yang berkecukupan, orang tuanya masih bisa 

memenuhi untuk biaya kuliah, kost di Surabaya, serta keperluannya sehari-

hari.  

 Selama bekerja sebagai SPG, R juga pernah mencoba bekerja di 

salah satu Perusahaan kontraktor tapi itu tidak berlangsung lama karena R 

lebih menyukai bekerja sebagai SPG. Bagi R menjalani profesi seperti 

SPG sangatlah menyenangkan karena kerjanya mudah dan uang yang 

didapat lebih banyak dibanding bekerja tetap selama 1 bulan. R memiliki 

sepeda motor merk Yamaha Mio warna putih yang digunakan R untuk 

bekerja dan pergi keluar.  

 Setelah lulus kuliah, R masih meneruskan bekerja sebagai SPG. 

Alasan lain R mau terus bekerja sebagai SPG tidak hanya karena uang 

yang dengan mudah dihasilkan, tetapi juga karena R bisa memiliki banyak 

kenalan dan teman dari profesinya ini. Dan, salah satu hal yang paling 

menarik dari R ialah R mendapat  kenalan  customer dan bisa “kencan” 

dengan mereka jika R ingin bersenang-senang. R pernah “kencan” dengan 

3 pria yang berbeda profesi, ada yang dokter, pejabat, pengusaha. Mereka 

ini berdomisili di luar Surabaya dan ada yang juga di Surabaya.  
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R mengakui bahwa dirinya memang suka untuk mencoba-coba dan 

mengakui bahwa dirinya tidak suka diatur oleh siapapun, bebas melakukan 

apa saja. Ini terbukti saat R “kencan” dengan om-om yang bisa 

memberikan barang-barang yang dia inginkan. Dari hasil R “kencan” 

dengan mereka adalah R memiliki handphone canggih keluaran  terbaru 

yaitu handphone merk nokia E72 dan Blackberry Gemini, tas Guess, 

sepatu-sepatu ber-merk seperti Charles & Keith, rambut hair extention 

seharga Rp.1.500.000-Rp.2.000.000, pulsa handphone selama sebulan 

dikeluarkan kira-kira diatas Rp.300.000 ke atas (itu belum dari pemberian 

om-om setiap R minta), biaya perawatan tiap bulan untuk hair spa, body 

spa sekitar kurang lebih seharga Rp.250.000 , belanja baju-baju di SOGO  

tiap kali jalan sama om, belanja bulanan untuk persediaan selama1bulan di 

kost-an sekitar 500ribu.  

 R ” kencan”  dengan  om-om hanya untuk bersenang-senang sasja 

jika R sedang ingin berkencan saja atau jika diajak teman-temannya. R 

juga memiliki pacar yang umurnya lebih muda dan mereka tinggal satu 

kost-an sekarang. Dan, R masih tetap bekerja sebagai SPG. Alasan R 

untuk kadang-kadang “kencan” dengan si om bukan karena uang yang ia 

dapat tapi kesenangan atau  kenakalan R untuk mencoba hal-hal yang baru, 

R mengaku bahwa ia tipe orang yang mudah bosan dengan hal yang 

begitu-begitu saja. R juga mengatakan bahwa ia melakukan hal itu dengan 

senang hati bahkan R pun tidak masalah dibayar atau tidak. Dengan kata 

lain, R bisa disebut SPG “semi-professional”  
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III.1.3 W 

  W anak sulung dari dua bersaudara perempuan, W berusia 27 

tahun. Berkulit kuning langsat. Berambut panjang, hitam dan lurus. 

Memiliki mata yang belok dan besar. Berhidung mancung, bentuk bibirnya 

sensual. Bentuk muka bulat oval. Tinggi badan 165 cm, memiliki berat 

badan 50 kg. memiliki tubuh yang proporsional bagi perempuan. W 

tinggal di salah satu kost-kost an yang boleh dikatakan tergolong kelas 

menengah ke atas. Letak kost-kost an W di daerah belakang jalan 

Diponegoro. Sebelumnya W tinggal di kota Malang bersama dengan kedua 

orang tuanya ( almarhum bapaknya dan ibu ) dan adik perempuan dan 

dibesarkan di keluarga yang beragama Islam. Sempat mengenyam 

pendidikan di salah satu Perguruan Tinggi Negeri di kota Malang Fakultas 

Ekonomi, tetapi W di DO (drop out )  karena jarang masuk kuliah. W 

memiliki pacar yang tidak disetujui oleh kedua orang tuanya. Akhirnya 

memutuskan untuk meninggalkan rumah dan pindah di Surabaya bersama 

dengan pacarnya. Di Surabaya, W menikah dengan pacarnya dan tinggal 

satu kost-an. W memiliki satu orang anak laki-laki dari hasil 

pernikahannya. Tetapi, anaknya tidak lama dibawa oleh orang tua W untuk 

mendapat asuhan yang lebih baik dan layak dibandingkan tinggal bersama 

dengan W atau suaminya. Tidak lama setelah memiliki anak, W berpisah 

dengan suaminya. Anaknya diakui sebagai adiknya di depan teman-

temannya 
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W berasal dari keluarga yang sangat mampu secara finansial. 

Bapak W adalah mantan pejabat TNI di Malang dan ibunya adalah seorang 

ibu rumah tangga yang sudah naik haji. W sudah mengenal dunia SPG saat 

kuliah, bekerja bersama teman-teman kuliahnya. Tetapi, saat pindah di 

Surabaya, W bekerja di Pub Colors selama sekitar 6 bulanan, bersama 

dengan suaminya yang bekerja menjadi bartender. Kemudian, W berhenti 

bekerja disana dan kembali bekerja sebagai SPG sampai sekarang. W 

menjalani profesi SPG ini sudah tujuh tahun. Disinilah W mendapatkan 

customer yang akhirnya menjadi teman “kencan”. Dan, menjadi “wanita 

simpanan4

Alasan W dalam menjalani profesi SPG dan menjadi “wanita 

simpanan” adalah W tidak ingin hidup susah terus selama di Surabaya dan 

dia tidak perlu bekerja terlalu keras mendapatkan uang. Jadi, pekerjaan 

sebagai SPG juga digunakan untuk mendapatkan kenalan (om-om) 

berhidung belang yang berstatus menikah dan pengusaha. Dari situlah, W 

bisa mendapatkan segala keinginannya berupa barang-barang mewah dan 

uang tunai yang diberikan oleh om-om. Misalnya berupa mobil Honda 

Jazz warna putih, jam tangan guess, dkny, fossil, handphone Blackberry 

onyx seharga Rp.4.700.000, handphone nokia E75, CDMA, sepatu-sepatu 

ber-merk nine west, baju-baju bermerk seperti zara, mango, body & soul, 

body shop, Home Theatre, kost-kostan seharga 1juta/bulan, perawatan 

tubuh&wajah di erha clinic yang 1x kontrol bisa menghabiskan 

” oleh pria-pria berumur om-om.   

                                                            
4 Tanpa status pernikahan dengan pasangannya. 
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Rp.400.000-500.000, dan dalam 1 minggu W bisa pergi ke tempat-tempat 

hiburan malam bersama teman-temannya 2x jadi minimal mengeluarkan 

uang sekitar total Rp.8.000.000/bulan.  

Inilah yang membuat W memilih untuk “kencan” dengan  om yang 

mapan secara finansial karena W bergaya hidup tinggi, dan untuk 

memenuhi gaya hidup tersebut dicapai  melalui profesi SPG. Disitulah  W 

mendapat banyak kenalan. W bisa disebut sebagai SPG “amatir”. 

 

III. 2 Latar Belakang Memilih Profesi sebagai SPG 

 Perempuan dianggap memiliki daya tarik tersendiri dalam dunia 

bisnis terutama pada aspek sales atau penjualan dan marketing atau 

pemasaran. Karena faktor tersebutlah keberadaan SPG atau perempuan 

yang bekerja sebagai penjual produk, yang lebih dikenal dengan istilah 

SPG, dibutuhkan. Selain dituntut untuk menguasai materi produk, oleh 

perusahaan mereka pun dituntut untuk berpenampilan semenarik mungkin. 

SPG atau SPG adalah bagian yang mungkin tak bisa di pisahkan dari 

sebuah mata rantai perusahaan penyedia barang produksi. SPG merupakan 

bagian dari divisi ujung tombak perusahaan. Biasanya SPG berhadapan 

langsung dengan end user atau bisa juga berhadapan dengan reseller atau 

retailer alias pengecer. Tergantung bagaimana program yang di gunakan 

oleh perusahaan dalam menggunakan jasa SPG. Disini diperoleh beberapa 

alasan dari informan ketika mereka memilih pekerjaan SPG sebagai 
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pekerjaan utama mereka. Ini juga yang diungkapkan oleh N tentang 

dirinya menjadi SPG. 

“Aku tertarik kerja ini itu awalnya gara-gara handphone-
ku hilang. Padahal aku baru aja beli, dan itu uang dari 
hasil aku nabung lho. Suedihh aku kalo inget itu. Aku 
belinya itu lumayan mahal soalnya. aku beli itu harganya 3 
juta kurang dikit. Nangis-nagis aku cin. Nyesek banget. aku 
beli itu harganya 3 juta kurang dikit. Nangis-nagis aku cin. 
Nyesek banget. Uda susah nyimpen uang buat beli HP, eh 
kecolongan. Buete kan aku. Uda gitu kamu kan tau sendiri 
kalo aku gak mungkin minta mama beli’in HP buatku. Jadi 
aku harus nabung lagi buat beli HP. Apalagi, uang jajan 
yang dikasih mama ke aku kan sangat terbatas, jadi gimana 
aku mau beli HP lagi. pas kebetulan tetanggaku yang uda 
jalan SPG-an lama nawarin aku buat kerja aja SPG-an 
karna gajinya lumayan gede. Awlanya si aku gak minat, 
tapi karena aku pengen beli HP baru lagi buat ganti yang 
hilang, ku terima aja.” 
 

Hal lain yang menjadi alasan informan R memilih profesi SPG. 

“awalnya ya biasalah diajak anak-anak, temen-temenku 
kuliah buat kerja SPG-an. Daripada nganggur dan 
kerjanya kan juga gak ngoyoh-ngoyoh banget. Ya udah aku 
coba aja. Eh, ternyata bener dan keterusan deh. Hahaha. 
ya awalnya sih iseng tapi bagiku enak-enak aja kerja 
begini. Fee-nya cepet, duitnya juga lumayan banyak, 
kerjanya juga santai. Aku bisa dapet 4-5 juta/bulan lho. 
Bisa nambah-nambah kenalan juga to.” 
 

W memiliki alasan yang hampir sama dengan R dalam memilih 

profesi sebagai SPG yang diawali dari ajakan oleh teman-teman sebaya di 

kampus dan juga karena tuntutan hidup. W yang awalnya tinggal di 

Malang kemudian pindah ke Surabaya karena menikah dengan pacar yang 

tidak disetujui oleh orang tuanya. Maka dari itu, W juga harus bekerja 

mencukupi kebutuhannya sehari-hari bersama dengan suaminya yang juga 

ikut bekerja.   
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“aku SPG-an itu mulai kuliah pas di Malang sama temen-
temen kuliahku. Wes biasalah diajak coba-coba gitu. diajak 
aja sama temen kuliahku. Iseng-iseng aja, pengen nyoba 
cari duit sendiri. Aku pindah Surabaya itu gara-gara 
pacarku. Aku pacaran tapi gak disetujui, yawes aku 
minggat dari rumah trus tinggal disini sama pacarku, nge-
kost gitu. Padahal keluargaku itu ya gak kurang-kurang lho 
kalo kasih jatah buatku. Akhirnya aku nikah sama dia trus 
punya anak. Anakku tapi dibawa sama mamaku. Awalnya 
itu aku disini kerja di salah satu Pub bareng sama suamiku 
yang kerja jadi bartender. gak lama kok cin. Habis itu aku 
pindah jadi SPG Samsung yang regular kira-kira hampir 1 
tahun. Trus aku pindah lagi di NOKIA. Nah, disitu aku 
mulai kenal banyak orang. Termasuk customer-customer 
yang aku pernah deket.” 
 

Variasi dari alasan ketiga informan dalam memilih profesi sebagai 

SPG sebagai profesi yang saat ini dijalani disebabkan perbedaan dalam 

pemenuhan kebutuhan. Namun semuanya memilih profesi SPG ini karena 

ajakan teman-teman dan mencoba-coba mencari penghasilan tambahan 

yang berubah menjadi penghasilan utama melalui profesi ini.   

 

III. 3 Pandangan Informan terhadap Stigma Profesi SPG 

 Banyak pandangan miring tentang profesi ini. Mungkin karena 

media lebih senang mengungkap sisi gelapnya saja sehingga orang 

tergiring pada opini bahwa SPG adalah profesi yang lekat dengan 

glamourita s5 ataupun dunia esek-esek. SPG adalah perempuan-perempuan 

bispak

                                                            
5 Istilah untuk bergaya hidup mewah. 

 atau bisa dibawa kemana saja oleh lelaki-lelaki nakal. SPG adalah 

perempuan perayu bos-bos besar agar produk atau bisnisnya laku di 

pasaran. Mungkin anggapan itu ada benarnya juga. Tetapi tidak semuanya 
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begitu. Lebih banyak lagi SPG yang baik-baik. Pandangan ini dirasakan 

oleh N yang berusaha menjalani profesi ini sebaik mungkin dan 

membuktikan bahwa tidak semua SPG “buruk6

Pandangan yang diterima oleh ketiga informan ketika akan dan saat 

menjalani profesi sebagai SPG adalah profesi mereka dipandang negatif 

atau sering dikenal dengan istilah bispak karena kesan yang ditunjukkan 

melalui pakaian atau seragam  minim yang mereka gunakan saat bekerja. 

”. 

“biasalah pikirannya mereka kan kalo cewek kerja SPG-an 
kan pandangannya “minus” gitu. Bispak lah apa lah, 
macem-macem  kan. Tapi aku tetep aja ngotot sama 
mamaku, aku pengen kerja ini tapi ya alasannya cuma buat 
beli HP baru aja habis itu berhenti kerja. mama akhirnya 
ngijinin aku kerja tapi gak boleh pulang malem-malem.” 

 

Berbeda dengan tanggapan R dan W terhadap pandangan “negatif” dari 

masyarakat pada profesi yang mereka yaitu SPG. 

“pakaiannya sih hampir 90% seragam dari 
perusahaannya, ada yang bisa dibawa pulang dan ada 
yang nggak. Kalo pakaian yang minim itu biasanya event 
minuman dan mulainya pasti malem dari jam 10malem-2 
pagi di pub-pub gitu. Kalo masalah image sih, aku gak 
terlalu peduli yah apa kata orang. Karna aku gak pernah 
mempermasalahkan dengan pakaian minim, aku sendiri 
suka pake pakaian minim-minim gitu. Hehehe…” 
Tanggapan yang sama oleh W : 

 “menurutku itu cuma baju kerja yah dan kita pas kerja 
juga gak urakan gitu kelakuannya jadi ya gak masalah. 
Kalo takut dicap negatif sama orang-orang ya itu terserah 
mereka selama mereka gak mengganggu aku aja sih gpp 
tapi kalo uda mulai macem-macem ya lain lagi ceritanya.” 
 

                                                            
6 Menerangkan kesan pada diri sendiri (individu). 
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Namun, pandangan negatif tersebut tidak membuat ketiga informan 

berhenti dari profesi ini. 

 

III. 4 Respon Orang Tua dan Keluarga terhadap profesi SPG 

 Orang tua pasti menginginkan yang terbaik untuk anak-anaknya, 

termasuk masa depan mereka. Orang tua memberikan pendidikan yang 

terrbaik selagi mereka masih mampu membiayai sampai ke Perguruan 

Tinggi. Mereka juga menginginkan  anak-anak mendapat pekerjaan yang 

terbaik sesuai pendidikan yang telah ditempuh. Maka dari itu, beberapa 

orang tua terkejut atau bahkan tidak tahu jika anak-anaknya memilih 

pekerjaan menjadi SPG selagi anak-anak kuliah atau setelah lulus kuliah. 

Kebanyakan mereka yang memilih profesi ini bekerja tanpa sepengetahuan 

dari orang tua mereka. Tapi, dari pengakuan ketiga informan ini, semua 

awalnya tidak menegetahui pekerjaan yang dilakukan oleh anak-anaknya. 

Bahkan, sampai saat ini pun orang tua mereka masih tidak mengetahui 

pekerjaan mereka. 

Dari ketiga informan, dua diantaranya tidak menceritakan ke orang 

tua ( R dan W ), sedangkan satu informan ( N ) telah menceritakan pada 

orang tuanya bahwa ia bekerja sebagai SPG. 

“gak tau lah dek. Soalnya kan “image” SPG itu buruk dan 
ortu ku pasti gak setuju. Lagian aku juga masih dibiayai 
ortu to dulu pas masih kuliah. Sama pacarku aja lho juga 
gak boleh kerja SPG-an. pernah ketauan sama pacarku 
sampe diputusin aku, gara-garanya pas aku event Green 
Sand di salah satu pub kan aku gak bilang dia karna tau 
kalau gak bakal boleh jadi aku alasan aja sama dia kalo 
aku nginep rumah temenku. Eh, ternyata pas di pub itu ada 
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temennya dia yang liat aku trus temennya itu telfon pacarku 
dan pacarku itu langsung dateng dong kesitu. Aku langsung 
diajak pulang dan minuman yang aku jual dibeli dia semua 
biar aku bisa langsung pulang. Aku ya dimarah-marahin 
gitu dek tapi gak pernah sampe mukul untungnya. “ 
 

Latar belakang dari keluarga R yang masih sanggup membiayai 

pendidikan dan keperluan R inilah yang membuatnya tidak menceritakan 

profesi sebagai SPG. Demikian juga, dengan pacar R yang tidak setuju jika 

ia memilih pekerjaan tersebut ditunjukkan melalui sikapnya saat 

mengetahui R bekerja. 

Hal yang sama juga dialami oleh W yang juga tidak menceritakan 

profesinya sebagai SPG dengan alasan orang tua yang memiliki latar 

belakang menjabat sebagai Pejabat TNI di Malang dan ibunya yang adalah 

seorang haji. 

“gak tau cin. Dan jangan sampe tau. Papaku lho mantan 
pejabat TNI di Malang, ibuk ku haji malah. Dua-duanya 
asli orang Malang. Jadi gak mungkin kalo aku bilang ke 
mereka kalo aku kerja SPG-an. Kalo mamaku dateng ke 
Surabaya, ya aku gak kemana-mana Cuma stay di kost aja 
supaya gak ketauan.” 
 

Berbeda dengan yang dialami oleh N yang dari awal meminta ijin 

dari salah satu orang tuanya yaitu ibunya walaupun tidak mudah mendapat 

ijin untuk bekerja sebagai SPG, sedangkan bapaknya masih belum 

mengetahui pekerjaannya tapi lambat laun pun bapaknya pun member ijin 

asalkan tidak pulang terlalu malam. 

 “ya enggak boleh cin sama mamaku, apalagi sama papaku. 
biasalah pikirannya mereka kan kalo cewek kerja SPG-an 
kan pandangannya minus gitu. Bispak lah apa lah, macem-
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macem kan. Tapi aku tetep aja ngotot sama mamaku, aku 
pengen kerja ini tapi ya alasannya Cuma buat beli HP baru 
aja habis itu berhenti kerja. mama akhirnya ngijinin aku 
kerja tapi gak boleh pulang malem-malem. Kalo papaku ya 
jangan ditanya lagi, dia uda gak setuju dari awal. Maka 
nya mama ku waktu kasih ijin aku tu diem-diem alias gak 
berani bilang ke papaku. aku kalo kerja kalo bisa aku 
usahain supaya gak pulang malem-malem cin. Aku 
biasanya minta shift pagi aja. Ato, kalo emang gak bisa 
ditinggal kerjaan ku ya aku alasan kalo ada kuliah sampe 
malam. Tapi kan mama ku uda tau.” 
 

N meminta ijin untuk bekerja sebagai SPG dari awal oleh orang 

tuanya karena N terbiasa untuk terbuka pada mereka dan hal itu 

memudahkannya untuk menjalani dan menerima tawaran-tawaran 

kerja(job-job) untuk event-event yang sering ditawarkan oleh EO (event 

organizer).  

 Respon orang tua dari ketiga informan ini berbeda-beda terhadap 

profesi yang mereka pilih sebagai SPG. Mereka menginginkan pekerjaan 

yang lebih menjanjikan dan terbaik bagi anak-anaknya daripada hanya 

sekedar bekerja sebagai SPG yang tidak sesuai dengan pendidikan yang 

telah ditempuh atau sedang ditempuh saat ini. Dua informan masih takut 

untuk memberitahukan profesi mereka saat ini. 

 

III. 5 Pengalaman selama Menjadi SPG 

 Kehadiran seorang SPG dalam sebuah acara promosi baik yang 

berupa acara mobile Road Trip atau Stand Exhibition, sedikit banyak 

membantu  perusahaan dalam  menggaet calon pembelinya. Ini didasarkan 
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pada  penampilan pertama yang di tunjukkan oleh SPG dengan penampilan 

fisik yang memang biasanya menarik.  

Setelah melihat penampilan SPG dan penawarannya yang menarik, 

biasanya calon pembeli berpikir untuk mencoba produk atau sekedar 

menerima sampel atau brosur yang di sodorkan oleh SPG. Sampel atau 

brosur inilah yang kemudian menjadi sebuah awal jembatan adanya 

komunikasi antara SPG dengan calon pembeli. Sampel biasanya diberikan 

oleh perusahaan yang menjual produk makanan, minuman atau produk 

rokok. Sampel rokok sebatang atau free drink segelas minuman rasa jeruk 

biasanya sering di tawarkan oleh si SPG ini. Dan untuk produk yang tidak 

mengunakan free sampel biasanya cukup dengan free test, seperti produk 

komputer, modem internet atau juga sepeda motor.  

Ketiga informan ini memiliki beberapa pengalaman selama bekerja 

yang berbeda-beda di setiap pameran. Ada pengalaman yang 

menyenangkan dan ada pula yang tidak menyenangkan, misalnya digoda 

saat bekerja oleh beberapa customer yang iseng. 

“kalo pengalaman yang enak itu pernah aku ikut event 
rokok yang eventnya itu di luar kota di daerah taman dayu 
situ tapi gak pake nginep lho. Kerjanya santai dan 
tempatnya kan juga adem jadi aku sama temen-temen ku 
jadi semangat bisa foto-foto juga (sambil tertawa).  Trus, 
aku juga seneng kalo ikut event seragamnya bisa jadi hak 
milik, misalkan kaos-kaos gitu. pernah waktu aku jaga jadi 
penerima tamu di salah satu event ada yang rese’. Biasalah 
si om-om hidung belang sama koko-koko juga. Masa’ tiba-
tiba tanganku ditarik trus dikasih kertas yang isinya nomer 
handphone koko itu, aku kaget yo.. dia Cuma senyum-
senyum gitu. Maunya aku buang tapi nunggu koko itu pergi 
dulu, sungkan yo soalnya aku diliatin sama banyak orang 
pek! Termasuk sama orang EO ku. Setelah koko itu pergi, 
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langsung ae  t’buang. Ada juga om-om yang tiba-tiba 
megang tanganku gitu, hihhh jijik aku cin ( sambil 
memasang wajah jijik ). Langsung aja aku tarik tanganku  
refleks. ada sih yang ngajak-ngajak makan ato pergi aku, 
tapi males yo aku..” 
 

Pengalaman tidak menyenangkan N diatas juga dialami oleh R dan W. 

“wah ya ada kalo itu. Sering diisengin dari semua 
kalangan. Pernah ditarik trus uda gitu dipangku. Itu 
kejadiannya pas aku ikut event minuman, yang ditarget jual 
2 karton(60 botol), jual dari table ke table. Kalo ada yang 
ada yang beli itu minuman, mejanya dikasih bendera trus 
SPG nya juga ikut difoto sama tamu yang beli minuman 
itu.. pernah juga salah satu manajer merk minuman ngajak 
aku “tidur” dan itu gak cuma aku lho yang diajak tapi 
semua SPG yang ikut eventnya dia.” ( pengakuan oleh R )  

 

W juga memiliki pengalaman saat bekerja yang hampir sama tidak 

menyenangkan seperti R. 

 “kalo yang gak menyenangkan ya aku pernah “dicolek” 
gara-gara pakaianku waktu jaga minuman itu terlalu 
minim, terus pernah ikut event yang aku masih awal-awal 
SPG-an itu keliling panas-panas gitu uda gitu fee-nya kecil 
lagi tapi sekarang ya aku gak mau cin, males kalo yang 
susah-susah gitu. Hehehe… kalo aku sekarang mau jalan 
event kalo fee-nya sekitar 200 ribu lah. Kalo dibawah itu, 
aku males cin. Lagian mereka uda tau kok gimana aku dan 
cara kerjaku. Aku gak pernah males kalo kerja jadi mereka 
harus mau kasih aku fee yang “pantes” dong.” 

 

Pengalaman tidak menyenangkan yang dialami oleh ketiga informan ini 

disebabkan oleh pandangan masyarakat yang  masih saja menganggap 

setiap perempuan yang memilih profesi SPG pasti dipandang minus atau 

biasa dengan istilah bispak. Selain itu, pakaian-pakaian seragam yang 
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minim yang biasanya adalah tuntutan dari perusahaan saat mereka bekerja 

juga semakin memberikan kesan negatif pada mereka di masyarakat.  

Mereka juga ditugaskan untuk pintar dalam teknik penjualan dan 

memperkenalkan barang-barang yang dipasarkan. Mereka juga dituntut 

agar bisa memenuhi target penjualan oleh beberapa perusahaan tertentu 

yang diadakan saat pameran-pameran berlangsung. Target penjualan yang 

ditentukan oleh beberapa perusahaan yang harus dipenuhi itulah yang  

membuat beberapa dari antara SPG mau dan  menerima ajakan makan 

siang atau memberikan nomer telepon pada customer yang membeli 

barang mereka dan berhasil memenuhi target penjualan yang sudah 

ditentukan. 

Dari pengalaman informan, selama mereka bekerja sebagai SPG 

mengaku pernah berkenalan secara pribadi dengan customer. Hal ini 

dilakukan informan dengan tujuan dari perkenalannya tersebut informan 

mendapat penghasilan tambahan diluar penghasilannya sebagai SPG. Dari 

perkenalannya itu, ada beberapa informan sampai ke tahap “kencan” dan 

berlanjut menjadi wanita simpanan dari customer yang notabene adalah 

om-om yang statusnya sudah menikah. 

Ada dua informan ( R dan W ) yang mengaku pernah menjadi 

wanita simpanan dan “kencan” dengan customer mereka yang dikenal saat 

bekerja. salah satunya R mengaku bahwa. 

“ hm, pernah lah. “kencan” gitu kan. Kalo aku lagi pengen 
aja sih. Jalan sama om-om gitu kan. Aku pernah jalan sama 
om-om trus ketemuannya 1 minggu sekali bisa 2x ketemuan. 
Tiap ketemu aku minta duit 500ribu-1juta ( itu belum 
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termasuk shopping ). Kadang aku juga minta duit 2-3juta, 
aku beliin elektronik, perawatan, benerin rambut 
extentionku gitu. Aku pernah “kencan” sama 5 orang tapi 
dalam waktu yang berbeda lho ya. Aku pernah “kencan” 
sama 2 pejabat, yang lainnya kebanyakan pengusaha. Rata-
rata sih umurnya 40 tahun ke atas. Rata-rata aku “kencan” 
sama mereka tu paling lama 10 bulanan gitu lah. Pernah 
akhirnya aku “cinta” sama yang Pengusaha Batu Bara dek, 
sampe aku pernah dibawa kerumahnyayang di Citraland 
truss aku dijemput mobil yang gonta-ganti sama dia. Aku 
lho sampe tau harga rumahnya yang di Citraland 3,3 
Milyar. Mobil yang dia punya itu Innova, CR-V, Porsche, 
Mercedes Benz, Swift, motor gede juga. 

 

Informan lain ( W ) mengaku bahwa ia juga pernah sampai tahap 

menjadi wanita simpanan. 

“Aku akhirnya “kencan” sama si “Om” yang pengusaha Batu bara 
itu. Aku pindah kost di daerah kertajaya situ, yang 1juta/bulan. 
Enak! Aku minta apa aja lho diturutin, aku dikasih handphone 
keluaran terbaru ( E90, BLACKBERRY ONYX, hp cdma ) , barang-
barang ber-merk (tas, sepatu, baju ), home theatre, mobil Honda 
Jazz-ku yang aku pake sehari-hari ini ya dari dia. Aku pernah 
minta  dibeliin rumah sama dia. Tapi, akhirnya aku putus sama 
dia, padahal aku belum dapet rumah itu kok. setelah sama dia, aku 
“kencan” sama 3 orang sekaligus. Semuanya pengusaha. Ada yang 
pengusaha kayu jati, 2 pengusaha batu bara lagi. Aku kenalnya pas 
jaga event Rokok merk A-Mild, tukeran nomer hp terus ya 
berlanjut deh.” 
 

Berbeda dengan dua informan diatas, informan N mengaku 

menolak ajakan “kencan” dari  customer untuk sekedar menemani makan 

saat istirahat siang. N menolak ajakan atau tawaran makan siang dari 

customer karena N tidak mau dirinya benar-benar menjadi imbas dari  

masyarakat yang memandang  semua SPG bisa diajak “kencan” bahkan  
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tidur7

 Pemaknaan uang dari ketiga informan ini berbeda-beda dan 

memiliki alasan yang berbeda pula.  Informan yang berinisial N 

mengatakan bahwa ia memaknai uang adalah sesuatu yang ia butuhkan 

karena dengan memiliki uang ia bisa memenuhi kebutuhannya sendiri 

tanpa meminta atau bergantung pada orang tuanya lagi, tapi baginya uang 

itu bukan segalanya dalam kehidupannya dan N mendapatkan konsep uang 

 dengan  customer untuk menambah penghasilan atau memenuhi 

gaya hidup mereka yang tinggi. 

“ada sih yang ngajak-ngajak makan ato pergi aku, tapi 
males yo aku.. walaupun orangnya nyuruh aku ajak 
temenku juga buat makan siang juga. Aku gak mau cin. 
Lagian aku mau bukti’in ke orang-orang kalo SPG itu gak 
selalu dipandang sebelah mata, yang dianggap semua SPG 
bispak lah. Walaupun itu  cuma sekedar makan siang aja.” 
Dari ketiga informan diatas, dapat diketahui terdapat dua 

pengakuan dari antara tiga informan yang mengakui bahwa mereka mau 

menerima ajakan untuk menemani customer mereka seperti menemani 

makan siang, “kencan” bahkan sampai di tahap menjadi simpanan oleh 

om-om . Selama kedua informan ( W dan R ) ini “kencan” dengan om-om , 

mereka mendapatkan barang-barang ber-merk yang diinginkan seperti alat-

alat elektronik yang canggih berupa handphone terbaru merk Nokia dan 

Blackberry, baju-baju ber-merk  

 

 

III. 6 Uang: Pemaknaan dan Konsumsi SPG 

                                                            
7 Melakukan hubungan suami-istri (seks ). 
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seperti itu dari ibunya orang yang paling dekat dengan dia. Sedangkan, 

informan yang berinisial R memiliki konsep uang yang berlainan dengan 

informan sebelumnya yang berinisial N, R mengatakan bahwa uang itu 

penting tapi juga bukan segalanya. R mengakui dia “kencan” dengan om-

om dan mendapat uang tambahan diluar dari penghasilan sebagai SPG 

hanya jika dia sedang “ingin menjual dirinya” karena pada dasarnya R 

melakukan hal itu hanya ikut-ikutan dan “ajakan” teman-temannya yang 

ingin sekedar having fun saja dan jika dia butuh uang tambahan saja. Jika 

dia tidak sedang butuh uang tambahan, maka R tidak “kencan” atau 

“nyempon” dengan om-om. Konsep uang yang mempengaruhi cara pikir R 

adalah  dari teman-teman kuliahnya dahulu. 

Pengakuan N tentang konsep uang dan orang yang mempengaruhi 

cara pikirnya tentang “uang”. 

“ bagiku “uang” bisa nyukupin kebutuhan kita. Kalo ada 
uang yang kita inginkan dapat terwujud. Aku bisa belanja 
keperluanku dan pergi nge-mall tanpa minta uang dari 
orang tuaku. Tapi, bagiku “uang” bukan segala-galanya 
lho. Memang, aku sementara ini cari uang lewat kerja SPG-
an dulu. dari mama-ku. orang yang paling tau aku dan 
deket sama aku yang mempengaruhi konsepku tentang 
uang.” 
 

R mengakui bahwa uang memanglah penting bagi kehidupan tetapi 

bukanlah segalanya sehingga dia bisa sepenuhnya “menjual dirinya” pada 

om-om dan teman-teman kuliahnya yang berpengaruh pada konsep uang 

baginya. 

 “uang itu ya penting, tapi bukan segalanya. Sebenernya 
aku “kencan” sama “om”  gak dibayar juga gpp tapi karna 
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ada kesempatan aja dan dapet duit tambahan yang lumayan 
gede ya uda gpp lah. Seneng-seneng aja, duitnya kan bisa 
aku pake belanja bulanan dan aku bisa minta “semaunya”, 
bisa “seenaknya” minta kalo sama si “om”, yang 
berpengaruh ya dari temenku yang dulu se-angkatan pas 
kuliah tentang cara pandangku tentang konsep “uang”. 
 

Berbeda alasan dengan W yang beranggapan bahwa uang adalah 

segala-galanya baginya sehingga W “menjual” kecantikannya dengan 

menjadi wanita simpanan oleh om-om demi mendapat uang dan bisa 

membeli apapun yang dia inginkan. Dan, konsep uang W dipengaruhi oleh 

lingkingan tempat dia bekerja SPG. 

 “uang ya bagiku bisa membeli “segalanya”, secara aku 
hidup sendiri di Surabaya ini jadi ya aku sangat butuh 
uang. Dan, selama aku masih cantik dan masih laku terus 
pinter-pinternya aku aja buat Menuhin kebutuhan sama 
keinginanku dari om-om ya aku nikmatin aja. Wes 
pokoknya, intinya itu aku capek dan gak mau hidup susah! 
Kalo punya banyak duit kan aku bisa ngapain aja to.. cara 
pandang ato konsep tentang “uang” itu aku dapet dari 
temen-temen SPG ku, ya dari lingkungan tempat kerjaku 
sih.” 
 
Dari ketiga informan ternyata peneliti menemukan pemaknaan uang 

yang berbeda-beda pada tiap informan yang diteliti. Mereka memiliki 

konsep mengenai uangyang berbeda, dan  perbedaan dalam memaknai 

uang ini dibedakan dari “tujuan” mereka dalam mendapatkan barang-

barang yang dibutuhkan dan diinginkan yang notabene beberapa diantara 

mereka membeli barang tersebut bukan dengan alasan “butuh” tetapi untuk 

menaikkan  status dan mengikuti gaya hidup yang mewah bersama teman-

teman se-profesinya  seperti yang dialami salah satu informan yang 

berinisial W yang “menjual diri” demi memenuhi gaya hidupnya yang 
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serba mewah sehingga penghasilan yang didapat dari sekedar bekerja SPG-

an dirasa tidak cukup untuk mencapai tujuan dalam pemenuhan 

kebutuhannya. 

 Penjelasan  lebih lanjut mengenai apa saja yang digunakan oleh 

ketiga informan dalam menggunakan penghasilan atau uang yang didapat 

melalui pekerjaan mereka sebagai SPG dan uang yang diperoleh dari 

sekedar “kencan” dengan om-om (karaoke) dan  bahkan menjadi wanita 

simpanan..Maka, seringkali kita melihat realitas saat pameran berlangsung, 

untuk menjual sebuah produk, para produsen kerap menggunakan 

keseksian tubuh seorang wanita. Melalui sensualitas yang dipertontonkan 

inilah dua dari tiga informan mendapatkan kenalan customer yang adalah 

om-om  yang tertarik pada sensualitas dan paras yang “dijual” oleh kedua 

informan ini untuk mendapat uang tambahan bahkan  lebih. Tubuh wanita 

tidak hanya dijadikan sebagai pendamping dari produk-produk tersebut, 

tapi dipertontonkan di muka umum hingga dapat dinikmati oleh sebagian 

besar anak-anak di bawah umur. Sebuah perusahaan rokok ternama, 

mengadakan  roadshow ke berbagai kota di Indonesia. Dalam promosinya 

tersebut, perusahaan ini mengikutsertakan beberapa wanita yang 

ditugaskan sebagai SPG. 

Meski gaji para SPG ini bisa dikatakan memadai untuk ukuran 

normal, tapi profesi ini tentu bukanlah profesi yang menjanjikan masa 

depan yang baik. Tidak selamanya mereka akan bekerja di jalur ini. Kelak 

bila usia mereka mulai merangkak naik dan penampilannya juga sudah 
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tidak memungkinkan lagi untuk menarik konsumen, tentu mereka harus 

beralih profesi. Selain hal diatas, masih banyak lagi beberapa persoalan 

yang mendera SPG. Terkadang hak-hak mereka sebagai pekerja sering 

dilanggar oleh agen atau distributor yang mempekerjakannya. Misalnya 

saja, gaji yang seharusnya mereka peroleh sering terlambat di transfer ke 

bank atau juga pemutusan kerja sepihak apabila tidak memenuhi target. 

Perlu diketahui juga, belakangan ini suatu perusahaan (distributor) lebih 

senang mengikat karyawannya dengan sistem kontrak. Durasinya bisa 3 

bulan, 6 bulan ataupun 1 tahun. Bila performa kerja mereka baik, target 

selalu tercapai, mungkin kontrak kerja bisa berlanjut. Tapi bila jelek, siap-

siap saja terlempar dari pekerjaan ini.  

Mengingat karier sebagai SPG yang tidak dapat menjanjikan untuk 

jangka panjang, maka beberapa informan memilih tambahan penghasilan 

dengan “berkencan” dengan om-om. Penghasilan yang didapat dengan 

sekedar bekerja sebagai SPG tentu saja cukup, apalagi ditambah dengan 

jam kerja yang tinggi, setiap event yang besar diadakan informan dari 

peneliti selalu ditawari dan mengambil event-event besar yang 

menawarkan fee yang besar pula sekitar Rp.125.000-200.000/shift. 

Seperti, event computer, event pameran mobil, pameran handphone, usher 

(penerima tamu), dan event-event bergengsi lainnya. Penghasilan yang 

lumayan banyak dan besar yang diperoleh ketiga informan dari peneliti 

diakui digunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari mereka seperti 
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membeli handphone, baju-baju, sepatu, pulsa telepon tiap bulan. Seperti 

yang diakui oleh N 

“Lumayan sih aku akhirnya bisa beli handphone merk Sony 
Ericsson seharga 3 juta lebih dari hasil kerja sendiri. Terus 
aku beli cincin emas kecil juga, aku beli modem merk Fren, 
aku bisa beli tas, beli sepatu, beli dress-dress gitu, beli 
softlens, beli bedak+alat-alat make up ku kalo buat 
event+sehari-hariku, beli pulsa tiap bulan untuk 2 
handphone-ku, uang jajan gak perlu minta mama lagi. Dan, 
barusan ini aku baru aja ganti lagi handphone yang lagi 
nge-trend merk Blackberry yang tipe Gemini itu juga karna 
pengaruh dari kalian to. biaya kuliah yang aku belum 
mampu bayar sendiri. Hehehe…. Tapi, kalo pengeluaran 
buat fotocopy tugas-tugas gitu ya pake duitku sendiri sih. 
Kan gak terlalu mahal to..” 
 

R juga mengakui hal yang sama tentang penghasilan yang ia dapat, 

biasanya digunakan untuk membeli barang-barang yang sebenarnya tidak 

terlalu dibutuhkan seperti aksesoris-aksesoris imitasi. 

“ya untuk jajan, shopping, beli-beli barangbarang yang 
gak terlalu butuh kayak misalnya anting imitasi, gelang 
imitasi gitu. Soalnya kan aku masih dapet kiriman dari 
orang tuaku to jadi ya gak mengurangi jatah kirimanku 
selama sebulan.” 
 
Begitu pula yang diakui W, ia membeli barang-barang yang tidak ia 

butuhkan dari penghasilan yang diperoleh dari hasil kerja sebagai SPG 

“apa ya biasanya sih aku pake buat beli dress-dress gitu, 
sepatu, tapi paling sering sih aku habisin duitnya buat 
makan, nge-mall. Trus aku beli’in aksesoris-aksesoris 
kayak anting-anting&gelang-gelang imitasi emas di TP, 
aku suka ajak temen-temenku makan, yah traktir kadang-
kadang. Beli barang-barang printilan gak jelas gitu lah, 
laper mata aja.” 

 
Ketiga informan ini rata-rata menggunakan penghasilan yang 

didapat dari bekerja sebagai SPG untuk membeli  atau berbelanja barang-
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barang  yang dibutuhkan seperti handphone, modem, sepatu, dan  baju-baju. 

Terkadang mereka membeli barang-barang yang tidak mereka butuhkan 

seperti aksesoris-aksesoris yang terbuat dari bahan-bahan imitasi, lensa 

kontak untuk mempercantik dan menambah penampilan diri, alat-alat make 

up. Selanjutnya, peneliti akan menjelaskan penghasilan atau uang yang 

diperoleh dari hasil “kencan” dengan om-om seperti yang diakui oleh 

informan R dan W yang “menjual diri” dan menggunakan uang tersebut 

untuk membeli barang-barang elektronik mewah seperti home theatre, 

handphone canggih terbaru, baju, tas, jam tangan dan sepatu bermerk, 

perawatan  rambut dan kulit bahkan membeli mobil mewah Honda jazz. 

Pengakuan R dalam menggunakan uang yang diperoleh dari hasil 

“kencan” bersama dengan om-om dan juga dari hasil nyempon8

“Aku akhirnya “kencan” sama si “Om” yang pengusaha 
Batu bara itu. Aku pindah kost di daerah kertajaya situ, 
yang 1juta/bulan Enak! Aku minta apa aja lho diturutin, 

. 

 “ Kalo aku lagi pengen aja sih. Jalan sama om-om gitu 
kan. Aku pernah jalan sama om-om trus ketemuannya 1 
minggu sekali bisa 2x ketemuan. Tiap ketemu aku minta duit 
500ribu-1juta ( itu belum termasuk shopping ). Kadang aku 
juga minta duit 2-3juta, aku beliin elektronik, perawatan, 
benerin rambut extentionku gitu. laptop, jam GUESS, DVD 
player, disc player, kebutuhan sehari-hariku kayak ke salon 
lah, pulsa tiap bulan dalam bentuk voucher 150-200ribu, 
total sih bisa sampe 10jutaan loh aku dapet dari mereka. 
Duitnya ya aku tabung juga buat investasiku nanti. 
Hehehe…” 
 
Pengakuan yang hampir sama dari W dalam menggunakan uang ia 

peroleh dengan menjadi simpanan oleh  om-om 

                                                            
8 Menemani om-om untuk karaoke dan minum minuman beralkohol, kadang juga mengkonsumsi 
narkoba. 
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aku dikasih handphone keluaran terbaru (nokia E75, 
BLACKBERRY ONYX, hp cdma ) , barang-barang ber-merk 
(tas, sepatu, baju ), home theatre, mobil Honda Jazz-ku 
yang aku pake sehari-hari ini ya dari dia. Aku pernah minta  
dibeliin rumah sama dia. macem-macem sih. Aku beli’in 
barang-barang kayak merk Charles&Keith, Body Shop, 
belanja di SOGO. Trus buat pulsa ku selama 1 bulan kira-
kira hampir 1juta, secara aku pake banyak provider (kartu 
Halo, XL, Mentari, Esia ). Buat dugem tiap minggu, kalo 
open table kan sekitar 1 jutaan. Nah, aku seminggu bisa 
dugem 2x sama temen-temenku, ya kira-kira untuk dugem 
aja aku bisa habis total 8juta. Aku juga pernah minta 
transfer 25juta sama si “Om” yang pengusaha kayu itu. 
Aku bilangnya sih buat beli handphone baru, tapi ya gak 
juga padahal.” 
 

Dari kedua informan yang mendapat uang tambahan dari “kencan” 

dengan om-om ini ternyata terlihat jelas berbeda jika diamati dari uang dan 

barang yang didapat antara W yang sepenuhnya “menjual dirinya” untuk 

mencapai tujuannya dalam pemenuhan kebutuhannya, dibanding dengan 

uang yang diperoleh R yang notabene juga mencari uang tambahan dengan  

“kencan” sekali-sekali jika memang R sedang ingin having fun saja bersama 

teman-teman perempuannya sesame SPG yang juga “kencan” si om. Barang-

barang dan uang  yang diperoleh W terlihat jelas jauh lebih besar dibanding 

dengan uang dan  barang  yang diperoleh R. W bisa sampai mendapatkan 

mobil mewah sedangkan R tidak padahal jika diperhatikan tidaklah masuk 

akal jika hanya bekerja sebagai SPG bisa membeli mobil mewah dari hasil 

bekerja. 

Maka timbullah suatu pertanyaan dari hasil pengamatan peneliti, 

mengapa mereka sampai memilih untuk “berkencan” dan “menjual diri” 

pada om-om melalui kecantikan dan sensualitas mereka untuk mendapatkan 
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uang tambahan  padahal mereka bisa juga memilih untuk berpacaran dengan 

pria seumuran mereka yang juga berasal dari keluarga kaya juga bisa 

memberikan uang  atau barang yang diinginkan.  

Seperti yang diakui oleh W alasan  mengapa iamemilih menjadi 

simpanan oleh  om  karena ia beranggapan lebih bebas menjalin hubungan 

dengan om daripada menjalin hubungan yang serius (berpacaran) dengan 

pria kaya yang seumuran. 

“ya kalo “kencan” sama “om” yang berduit itu aku bisa 
minta duit kapanpun aku mau. Apapun keinginanku pasti 
diturutin apalagi kalo aku pinter ngerayu dia ato 
menyenangkan hatinya. Kalo “kencan” sama mereka juga 
kan gak untuk selamanya to, aku bisa “bebas” alias gak 
terikat kayak orang yang pacaran gitu mesti jadian dulu lah 
ato putus dulu lah. Kalo ini kan, harga cocok dan aku bisa 
terpenuhi ya ayo aja “kencan”. 
 
Berbeda dengan pengakuan R tentang alasan dia “kencan” dengan 

om-om, karena dia merasa kalau menjalin hubungan dengan pria seumuran 

yang walaupun kaya, R menganggap uangdan fasilitas yang diberikan akan 

terbatas. 

“kalo “kencan” sama yang se-umuran itu mereka banyak 
tingkah dek. Lagian mereka kan duitnya terbatas dari orang 
tua. Nah, kalo sama bapak-nya kan enggak. Aku bisa minta 
kapanpun duit yang aku butuhin jadi ya milih “kencan” 
sama bapaknya aja lah. Haha..” 
 

Jadi, pada sub-bab III.6 ini, peneliti berusaha memamparkan realitas 

tidak hanya mengenai bagaimana ketiga informan memaknai uang di dalam 

kehidupan mereka tetapi juga realitas bagaimana cara mereka mengkonsumsi 

atau menggunakan uang yang diperoleh melalui bekerja sebagai SPG dan 
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uang  yang diperoleh dari “berkencan”, serta alasan kedua informan dari tiga 

informan memilih “berkencan” dengan  om  untuk mendapat kepuasan dalam 

bentuk uang dan barang-barang  bermerk dan mewah. Berbeda dengan satu 

informan dari tiga informan yang memilih untuk tetap professional dalam 

menjalani pekerjaan, dengan menolak tawaran atau ajakan “kencan” yang 

tiap kali ditawarkan oleh om-om dengan alasan N ingin membuktikan bahwa 

tidak semua SPG dipandang sebelah mata( bispak ) dan N juga memiliki 

konsep dalam memaknai uang yang berbeda dengan kedua informan lainnya 

(W dan R) yang  rela “menjual diri” demi mencapai tujuan yaitu uang dan 

bahkan status sosial. 
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BAB IV 

DISKUSI TEORITIK MAKNA UANG 

 

Pada bab II telah dipaparkan mengenai deskripsi profesi SPG dan 

kegiatannya di Surabaya. Bab III  juga telah dijelaskan mengenai profil informan 

yaitu SPG professional, semi-profesional dan amatir, berikut temuan data mulai 

dari latar belakang memilih profesi SPG, pandangan subyek terhadap stigma 

profesi SPG, respon keluarga terhadap profesi SPG, pengalaman selama menjadi 

SPG, pemaknaan uang oleh SPG dan konsumsi. Pada bab IV ini, peneliti 

memaparkan diskusi teoritik berdasarkan temuan data yang ada. Pertama dimulai 

dari membahas alasan informan memilih profesi SPG  yang akan dielaborasikan 

dengan teori tindakan rasionalitas dari Max Weber. Dari bahasan itu akan terlihat 

motivasi atas perilaku SPG yang ditipologikan ke dalam 3 tipe. Selanjutnya, 

dipaparkan mengenai makna uang yang dianalisis dengan menggunakan teori 

interaksionisme simbolik Blumer didukung dengan rujukan dari desertasi Dr.Heru 

Nugroho .  

Merujuk pada desertasi Heru Nugroho yang tertuang dalam Uang, 

Rentenir dan Hutang Piutang di Jawa yang mengangkat peran dan fungsi rentenir 

dalam masyarakat Bantul. Adanya proses monetisasi1

                                                            
1 Adalah proses sekularisasi yang membawa pada keunggulan uang di dalam semua bidang  
kehidupan sosial. 

 yang terjadi dalam  

komunitas Bantul memiliki dampak pada berbagai bidang kehidupan sehari-hari. 

Uang yang sebagian besar ekonom hanya dipahami sebagai instrumen pertukaran 
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ekonomi ternyata dipahami oleh individu-individu warga komunitas sebagai 

realitas yang kompleks dan memiliki multi dimensi. Dari sisi ekonomi uang dalam 

masyarakat Bantul memiliki fungsi sebagai medium pertukaran dan instrumen 

penghitung dalam aktivitas perdagangan dan pinjam-meminjam uang. Sementara 

dari sudut sosiologi uang dipahami sebagai alat untuk penyelenggaraan ritual, 

upacara-upacara keagamaan dan kompensasi untuk membebaskan orang dari 

kewajiban sosial. Tambahan  pula dalam praktek dapat dilihat dalam kehidupan 

politik uang digunakan sebagai alat untuk mempengaruhi orang lain atau untuk 

menyuap pejabat. Jadi, monetisasi tidak hanya berakibat pada realitas ekonomi 

tetapi juga bidang-bidang kehidupan sosial.  

Dari hasil penelitian Heru Nugroho, diperoleh kesimpulan bahwa telah  

terjadi kontradiksi antara persepsi masyarakat terhadap uang dengan norma-norma 

sosial yang menjadi acuan berperilaku. Menurut nilai-nilai utama yang menjadi 

pedoman perilaku sosial, kegunaan uang sebagai instrument ekonomi seyogyanya 

tidak dipisahkan dengan standar-standar etika. Uang seyogyanya digunakan 

sejalan dengan norma-norma sosial dan aturan-aturan keagamaan yang menjadi 

petunjuk perilaku individu.  

Dengan  memahami realitas sosial di Bantul, maka dapat memberikan 

catatan bahwa penggunaan uang tidak saja dibimbing oleh nilai-nilai tradisi 

budaya tetapi juga oleh maksud-maksud  personal pemiliknya. Uang cenderung 

digunakan untuk tujuan-tujuan praktis seperti untuk berdagang, pembebasan dari 

kewajiban sosial, pembayaran hukuman dan suap. Dengan kata lain, penggunaan 

uang dalam masyarakat tidak selalu didasarkan oleh moral tetapi juga mengikuti 
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kepentingan pribadi. Jadi berdasarkan kenyataan itu ada jurang yang cukup berarti 

antara persepsi masyarakat terhadap bagaimana seharusnya menggunakan uang 

dengan praktek penggunaan uang dalam masyarakat2

Kemampuan uang yang sangat bervariasi atau karena kekuasaan yang 

dimilikinya begitu tinggi, maka tidak heran kalau setiap orang ingin 

mengakumulasikannya melalui cara-cara yang berbeda, baik secara halal maupun 

haram. Bisa jadi orang menjadi sangat Machiavellistik ketika ia berhasrat 

memiliki uang, yaitu segala cara dibenarkan dalam rangka memperoleh uang. 

Sebagai konsekuensi sosial dari kekuasaan uang, orang akan selalu merasa “haus 

uang” bukan semata-mata karena kemampuan ekonomisnya tetapi karena 

kekuasaan yang ada dibalik uang tersebut. Proses monetisasi di Bantul juga 

.  

Berdasarkan opini para informan, uang tidak hanya diperlukan karena 

fungsinya sebagai sarana pertukaran atau satuan hitung dalam kegiatan ekonomi 

tetapi juga karena kemampuannya untuk mencapai kapital sosial-budaya. Ada 

istilah yang tumbuh di kalangan masyarakat Jawa berkaitan dengan kegunaan 

praktis uang yaitu “dhuwit iku kuwoso” yang artinya “uang itu segalanya”. 

Seberapa besar kekuasaan uang itu disimpulkan dalam  seberapa besar numerik 

yang tercetak dalam uang tersebut. Semakin tinggi angka numeriknya semakin 

tinggi pula kekuasaan uang itu. Dengan kata lain, semakin banyak seseorsng 

memiliki uang maka semakin tinggi kekuasaan riil yang ada dalam 

genggamannya. Maka uang yang dimiliki oleh seseorang merupakan kekuasaan 

yang dimiliki orang tersebut. 

                                                            
2 Jurang tajam antara apa yang seharusnya dengan apa yang senyatanya merupakan gambaran 
umum yang dijumpai dalam masyarakat. 
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mempercepat fenomena “haus uang” sehingga orang tidak lagi berfikir bagaimana 

memperoleh uang dalam rangka memenuhi kebutuhan secara material secara 

instan. Dengan uang, orang dapat membeli makanan, pendidikan, status dan 

kehormatan sosial, kebebasan individu dan kekuasaan politik. Ada kecenderungan 

dalam masyarakat dimana uang mengalami perubahan posisi dari posisi uang 

sebagai sarana menjadi tujuan. Uang memiliki makna sosial karena 

penggunaannya mengakar dalam hubungan-hubungan sosial dan menggambarkan 

maksud-maksud pengguna.  

Bahasan inti dari hasil penelitian pada masyarakat Bantul oleh Heru 

Nugroho yaitu beberapa dari para rentenir menggunakan pendekatan yang lebih 

rasional ketika menghadapi masalah sosial-budaya. Mereka menginstrumentalisasi 

situasi yang dualistic ini justru untuk menguatkan posisi bisnisnya dengan cara 

menyedot keuntungan sebanyak mungkin dari nasabahnya. Mereka juga sadar 

bahwa adalah tidak mungkin menyelenggarakan bisnis rentenir dengan tidak 

mengindahkan norma-norma sosial yang berkembang dalam masyarakat. Bisnis 

yang dilakukan jelas mengekstrai profit dari nasabahnya dengan bunga yang 

tinggi dikemas dalam konteks kultur hubungan baik dengan  nasabah dengan 

mengindahkan kepedulian sosial, dengan kata lain rentenir bersandar pada 

rasionalitas instrumental ketika berbisnis, namun menggunakan rasionalitas nilai 

ketika berinteraksi dengan nasabah-nasabahnya. 

Berdasarkan rujukan dan penelitian Heru Nugroho yang telah dipaparkan 

diatas, maka peneliti berusaha mengelaborasikan dengan Teori Interaksionisme 

Simbolik Blumer dalam menjawab fokus penelitian mengenai perbedaan makna 
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uang dari tiga tipologi SPG yaitu professional, semi-professional, dan amatir. 

Teori Blumer menjelaskan bahwa karakteristik dasar teori adalah suatu hubungan 

yang terjadi secara alami antara manusia dalam masyarakat dan hubungan 

masyarakat dengan individu. Interaksi yang terjadi antar individu berkembang 

melalui simbol-simbol yang mereka ciptakan. Interaksi simbolik juga berkaitan 

dengan gerak tubuh, antara lain suara atau vokal, gerakan fisik, ekspresi tubuh, 

yang semuanya itu mempunyai maksud dan disebut dengan ’simbol’. Maka, teori 

ini jika dikaitkan dengan hasil desertasi Heru Nugroho dan dari temuan data 

ketiga SPG yang memaknai uang secara berbeda seperti N memaknai uang 

sebagai kebutuhantetapi  hanya sebagai alat pembayaran saja, sedangkan R dan W 

memaknai uang sebagai alat kekuasaan yang diidentikkan dengan simbol dan 

status sosial seseorang. Uang atau harta berharga dipandang sebagai sarana untuk 

memperoleh prestise sosial dan menjadi ukuran untuk menilai status sosial. 

Kepemilikan terhadap barang-barang berharga digunakan untuk 

menentukan status sosial, jika seseorang memiliki harta material yang bisa 

dipertimbangkan, maka otomatis akan menempati posisi sosial dalam masyarakat. 

Hal inilah yang menjadi alasan utama perbedaan makna uang pada tiga tipe SPG. 

N tidak menginginkan status atau simbol agar menaikkan status sosialnya dengan 

membeli barang-barang mewah merk tertentu, sedangkan R dan W memaknai 

uang sebagai sarana untuk menunjukkan posisi sosial atau status sosial di 

masyarakat dan  uang bisa digunakan untuk membeli banyak barang. Bagi mereka 

(W dan R), uang berfungsi sebagai alat utama untuk mengontrol hubungan-

hubungan sosial seperti adanya pandangan bahwa dengan memiliki uang 
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seseorang dapat memilih teman-teman yang ingin dia pilih untuk menjadi 

sahabatnya. Inilah yang menjadi dasar pemikiran atau pemahaman W dan R 

dalam memaknai uang yang otomatis mempengaruhi perilaku mereka agar 

mencapai pada tujuan, walaupun untuk dapat mencapai tujuan tersebut yaitu status 

sosial R dan W ”menjual diri” pada om-om.  

Berdasarkan penjelasan mengenai perbedaan pemaknaan uang yang telah 

terjawab melalui Teori Interaksionisme Simbolik Blumer, peneliti kemudian 

menganalisis permasalahan selanjutnya mengenai motivasi dari perilaku SPG 

yang ditipologikan menjadi tiga, dimana dari hasil temuan data bahwa berangkat 

dari pemaknaan uang tiap-tiap individu yang berbeda itulah mempengaruhi 

perilaku imdividu tersebut. Perilaku ketiga SPG dianalisis menggunakan Teori 

Tindakan Rasional Weber sebagai pisau tajam.  Dalam teori tindakannya, tujuan 

Weber tak lain adalah memfokuskan perhatian pada individu, pola dan regularitas 

tindakan, dan bukan pada kolektivitas. “Tindakan dalam pengertian orientasi 

perilaku yang dapat dipahami secara subjektif hanya hadir sebagai perilaku 

seorang atau beberapa orang manusia individual” (Weber, 1968). Weber 

mengakui bahwa untuk beberapa tujuan kita mungkin harus memperlakukan  

kolektivitas sebagai individu, “namun untuk menafsirkan tindakan subjektif dalam 

karya sosiologi, kolektivitas-kolektivitas ini harus diperlakukan semata-mata 

sebagai resultan dan mode organisasi dari tindakan individu tertentu, karena 

semua itu dapat diperlakukan sebagai agen dalam tindakan yang dapat dipahami 

secara subjektif” (Weber, 1968).  Tampaknya bahwa Weber hampir tidak dapat 
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mengelak lagi: sosiologi tindakan pada akhirnya berkutat pada individu, bukan 

kolektivitas. 

Weber menggunakan metodologi tipe idealnya untuk menjelaskan makna 

tindakan dengan cara mengidentifikasi empat tipe tindakan dasar. Tipologi ini 

tidak hanya penting untuk memahami apa yang dimaksud Weber dengan tindakan, 

namun, juga menjadi dasar bagi minat Weber pada struktur dan institusi sosial 

yang lebih luas. Pembedaan  menjadi penting bagi Weber terhadap kedua tipe 

dasar tindakan rasional. Pertama, rasionalitas sarana-tujuan atau tindakan yang 

ditentukan oleh harapan terhadap perilaku objek dalam lingkungan dan perilaku 

manusia lain; harapan-harapan ini digunakan sebagai syarat atau sarana untuk 

mencapai tujuan-tujuan aktor lewat upaya dan perhitungan yang rasional (Weber, 

1968:24). Kedua, rasionalitas nilai atau  tindakan yang ditentukan oleh keyakinan 

penuh kesadaran akan nilai perilaku-perilaku etis, estetis, religius atau bentuk 

perilaku lain yang terlepas dari prospek keberhasilannya (Weber, 1968: 24-25).  

Teori tindakan Weber  yang dibedakan menjadi dua inilah yang digunakan untuk 

menganalisis  motif dan perilaku ketiga tipe SPG.  

Berdasarkan  temuan data,  motif atau alasan dari ketiga informan (N, R, 

dan W) memilih pekerjaan SPG adalah  menambah penghasilan atau uang yang 

dipandang sebagai alat fungsional yaitu uang dipandang hanya sebagai alat 

pembayaran menurut para ekonom. Namun, tampaknya setelah peneliti 

menelusuri kembali motif ketiga informan dari hasil temuan data, uang yang 

awalnya bersifat netral, bebas dari pengaruh-pengaruh non-ekonomi atau sebagai 

alat pembayaran saja ternyata mengalami pergeseran fungsi uang menjadi sarana 
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untuk rasionalisasi. Seperti yang diakui oleh W, ia memilih pekerjaan sebagai 

SPG tidak hanya bertujuan mendapat uang melalui pekerjaannya tetapi W juga 

menjual diri melalui profesi SPG sebagai batu  loncatan untuk mencapai  

tujuannya. Motif  W jika dianalisis menggunakan teori Weber termasuk dalam  

tindakan  rasional sarana-tujuan, dimana W ”menjual diri” melalui kecantikan 

dan sensualitas tubuhnya sebagai sarana demi mendapat kenyamanan hidup, gaya 

hidup yang mewah serta membeli status sosial, dan ini  ditunjukkan melalui 

barang-barang ber-merek dan fasilitas mewah yang dimilikinya  seperti yang telah 

disebutkan di bab III.  

Berbeda sedikit dengan motif R yang terkadang  “menjual diri”  bukan  

tujuan utama demi  uang tambahan yang dapat ia peroleh dari perilakunya tersebut 

karena R telah mendapat uang yang cukup dari hasil bekerja dan pemberian orang 

tua yang dikirim setiap bulan,  melainkan lebih kepada kesenangan sesaat yang 

dinikmatinya bersama beberapa teman sekerja. Tindakan R termasuk ke dalam 

tindakan rasional sarana-tujuan menurut Weber, dimana R bekerja sepenuhnya 

sebagai SPG dan mendapat uang dari hasil ia bekerja namun R terkadang juga 

“menjual diri” dengan tujuan hanya sekedar mendapat  kesenangan dari 

perilakunya. Hal itu terlihat jelas dari pengakuan R di sub-bab III  ia mau 

“menjual diri” tanpa motif uang dan  melalui perilakunya tersebut R mendapatkan 

uang tambahan dari om. Namun tak dapat dipungkiri R memang memiliki sarana 

yaitu penampilan tubuh dan wajah yang menarik untuk menjual.  

Teori tindakan rasional sarana-tujuan  juga dapat digunakan dalam 

menganalisis motif  N dalam memilih pekerjaan sebagai SPG, yaitu dengan tujuan 
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membeli handphone baru. N menggunakan penampilan dan wajahnya  sebagai 

sarana  untuk bekerja sebagai SPG disinilah N terlihat jelas  berbeda dalam hal 

menggunakan sarana yang dimiliknya diantara dua informan sebelumnya (W dan 

R) yang mempergunakan sarana yaitu kecantikan dan penampilan yang menarik 

demi mencapai tujuan mereka dengan cara “menjual diri”. Kecantikan dan 

penampilan menarik N tidak digunakan sebagai sarana dalam  “menjual diri” 

karena motif  N menjadi SPG untuk mendapat uang dan menggunakannya sesuai 

dengan fungsinya sebagai alat pembayaran (fungsional) saja, walaupun N 

mengaku seringkali mendapat tawaran atau ajakan menemani customer sekedar 

makan siang tetapi tetap saja ajakan  tersebut ditolak. Penolakan N tersebut dapat 

dianalisis menggunakan pendekatan tindakan rasionalitas nilai yaitu dimana N 

sepenuhnya sadar bahwa berawal dari ajakan-ajakan sekedar menemani makan 

siang itulah lambat laun dapat mengarah pada perilaku “menjual diri”  yang sama 

sekali bertentangan  perilaku-perilaku etis, estetis serta religius.  

Motif dari ketiga informan pasti  terkait pada perilaku mereka dalam 

pekerjaan SPG yang telah dipilih. Terlihat jelas perbedaan dari ketiga informan 

melalui analisis perilaku yang menggunakan  pendekatan Teori Tindakan 

Rasionalitas oleh Weber, fungsi uang mengalami pergeseran dari sebagai alat 

pembayaran menjadi uang sebagai sarana rasionalisasi. Uang sebagai sarana 

rasionalisasi terlihat jelas pada informan R dan W yang memilih menggunakan 

diri mereka sebagai daya tarik dalam” menjual diri” dan bersenang-senang yang 

dijelaskan melalui teori rasionalitas sarana-tujuan, sedangkan N memilih 

menggunakan daya tarik dan penampilannya hanya untuk tujuan bekerja  
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mendapat  uang  sebagai alat pembayaran  saja walaupun  ia memiliki sarana 

yaitu mendapat uang tambahan yang lebih banyak dengan “menjual diri”. Pilihan 

N diatas dapat dianalisis dengan 2 tindakan rasional yaitu, rasionalitas nilai yang 

orientasinya mengarah pada perilaku etis, estetis serta religiusitas dan rasionalitas 

sarana-tujuan yang orientasinya mengarah pada perilaku objek dalam lingkungan 

dan perilaku  manusia digunakan sarana untuk mencapai tujuan lewat upaya dan 

perhitungan rasionalitas. Fungsi uang bagi  kedua informan (W dan R) yang 

menjual diri demi mencapai tujuan  jika dikaitkan dengan hasil desertasi Heru 

Nugroho seharusnya uang digunakan sejalan dengan norma-norma sosial dan 

aturan-aturan keagamaan yang menjadi petunjuk perilaku individu tetapi pada 

realitasnya demi mencapai tujuan seseorang tidak hanya memerlukan uang  

karena fungsinya sebagai sarana pertukaran atau satuan hitung dalam kegiatan 

ekonomi tetapi juga karena kemampuannya untuk mencapai kapital sosial-budaya. 

Realitas memperlihatkan bahwa uang yang dimiliki oleh seseorang 

merupakan kekuasaan yang dimiliki orang tersebut dengan kata lain semakin 

banyak  uang yang dimiliki seseorang semakin besar pula kekuasaannya sehingga 

seseorang dapat menghalalkan segala cara demi memenuhi hasrat mencapai tujuan 

tidak peduli cara yang digunakan tersebut halal atau haram, sesuai dengan norma-

norma sosial atau tidak, begitulah yang dilakukan oleh W menghalalkan segala 

cara demi kekuasaan karena melalui kekuasaan inilah seseorang dapat membeli 

apapun.  

Uang memiliki makna sosial karena penggunaannya mengakar dalam 

hubungan-hubungan sosial dan menggambarkan maksud-maksud pengguna atau 
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demi mencapai kepentingan pribadi. Pada masyarakat lokal, uang seharusnya 

digunakan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan ekonomi dan  penggunaan uang 

dalam masyarakat harus mendasarkan  diri pada moral, jika tidak berhubungan 

moral masyarakat akan menjadi terkorupsi. Ini berarti bahwa ada hubungan yang 

erat antara moral dan uang dalam pengertian normatif, meskipun dalam kehidupan 

praktis, uang dan moral tidak jauh terpisah. Maka selanjutnya,  peneliti akan 

membahas  makna uang dalam kehidupan ketiga tipe SPG (professional, semi-

profesional dan  amatir ) yang merupakan fokus penelitian akan dijabarkan satu 

persatu dari setiap informan.  

Hasil temuan data, ketiga informan memiliki persamaan makna terhadap 

uang yaitu mereka beranggapan uang sebagai alat fungsional atau alat 

pembayaran demi memenuhi kebutuhan dan kepentingan mereka. Pemenuhan 

kebutuhan mereka ini diperoleh dari penghasilan selama bekerja sebagai SPG. 

Contohnya, N menggunakan uang tersebut membeli handphone, modem, cincin 

emas, baju, sepatu dan tas tanpa terpaku pada merek tertentu atau membeli barang 

tanpa mementingkan merek tertentu, N cenderung membeli barang-tersebut 

dengan harga yang tidak mahal karena N berpandangan bahwa tidak perlu 

menghabiskan uang hanya untuk membeli merek tertentu sehingga N tidak 

menyediakan dana khusus saat berbelanja.  Berbeda dengan dua informan W dan 

R, mereka tidak hanya menggunakan uang dari hasil bekerja untuk berbelanja 

tetapi untuk hangout bersama teman-teman se-profesi. Kebutuhan hidup mereka 

tergolong mewah, ini terlihat dari barang-barang ber-merek yang digunakan dan 

pengeluaran setiap bulan dengan  nominal yang jutaan rupiah seperti yang sudah 
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dijabarkan pada bab III sub-bab III.6. Persamaan makna uang diantara ketiga 

informan ternyata setelah ditelusuri dengan dilakukan wawancara lebih mendalam 

ditemukan perbedaan pemaknaan terlihat dari cara mereka mencapai tujuan 

melalui sarana yang mereka. Motif dari ketiga informan telah dibahas diatas 

dengan menggunakan teori tindakan rasional Max Weber. Disini akan membahas 

cara ketiga informan memaknai uang dalam mencapai tujuan. W dan R mengakui 

bahwa uang tidak hanya berfungsi sebagai alat pembayaran saja tetapi uang telah 

mengubah makna subyektif menjadi makna yang lebih obyektif, jadi uang tidak 

hanya memiliki fungsi ekonomi saja tetapi juga fungsi sosialik yang menurut 

Mary Douglas merupakan “tujuan khusus uang”.  

Harta benda yang dimiliki juga berfungsi sebagai simbol dan status sosial 

adalah kepemilikan terhadap barang-barang mewah. Kesimpulannya bisa 

dikatakan status sosial tinggi bisa diperoleh melalui uang dan status sosial tinggi 

juga memudahkan mereka untuk menerima lebih banyak uang karena networking 

sosial-ekonominya menjadi luas. Orang dengan status sosial lebih rendah 

konsekuensinya akan menemukan dirinya dalam kondisi kekurangan uang karena 

kapital budayanya juga terbatas. Jadi, situasi telah berkembang dimana uang 

melebihi fungsi ekonominya.  

Status sosial dan simbol itulah yang membedakan pemaknaan uang antara 

N, R, dan W, jika N tidak membeli barang-barang ber-merek dengan tujuan 

membeli status dan simbol, berbeda dengan W dan R yang bergaya hidup mewah 

demi sebuah status sosial dan simbol melalui barang yang serba ber-merek, 

perawatan tubuh dari ujung kaki sampai ujung kepala di tempat mahal, makan dan 
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memilih tempat hangout berkelas. Gaya hidup mewah tersebut pasti 

membutuhkan uang banyak yang secara logika saja jika mereka hanya bekerja 

sebagai SPG yang penghasilannya minimal Rp.3.000.000 per bulan dibandingkan 

dengan pengeluaran lebih dari Rp.8.000.000 per bulan pasti tidak dapat diterima 

dengan akal pikiran. Melalui temuan data berupa pengakuan pengeluaran inilah 

diketahui dan diakui oleh kedua informan bahwa untuk membiayai gaya hidup 

mereka, uang yang didapat bukan dari hasil bekerja mereka sebagai SPG tetapi R 

terkadang “kencan” dengan om untuk bersenang-senang dan mendapat uang 

sebagai bayarannya. W membiayai gaya hidupnya yang serba mewah juga bukan 

hanya sekedar bekerja SPG tetapi diluar itu W “kencan” bahkan mau menjadi 

wanita simpanan dari om dengan alasan latar belakang desakan ekonomi sehingga 

ia memilih cara instan mendapat uang sehingga ia memaknai uang di 

kehidupannya sebagai alat kekuasaan seperti yang dipaparkan dari hasil rujukan 

buku Heru Nugroho bahwa semakin banyak uang yang dimiliki maka akan 

semakin besar pula kekuasaan seseorang. Jadi, W dan R “menjual diri” demi 

mencapai tujuan mereka yaitu status sosial dan simbol. 

Pemaknaan uang yang berbeda diantara ketiga informan tersebut 

dipengaruhi oleh orang-orang terdekat mereka dari hasil sosialisasi dan interaksi 

sosial, seperti W dan R yang memahami makna uang yang adalah segalanya atas 

sosialisasi dari teman-teman sekerjanya yang berorientasi bahwa uang bisa 

membeli segalanya dan salah satu cara untuk bersenang-senang melalui sarana 

“menjual” kecantikan dan sensualitas. “Menjual diri” melalui kecantikan  sebagai 

sarana, dianggap sebagai suatu cara mencapai tujuan merupakan pilihan yang 

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi  MAKNA UANG DALAM KEHIDUPAN 
SALES PROMOTION GIRL

CINDY MELLISA



 

IV-14 
 

rasional sarana-tujuan oleh kedua informan W dan R dengan alasan uang sebagai 

rasionalisasi tidak terikat oleh norma-norma sehingga “menjual diri” menjadi 

pilihan yang rasional mendapat uang instan dalam berbagai bentuk seperti 

membeli kenyamanan hidup, status sosial, dan simbol. Berbeda dengan N yang 

memaknai uang atas pengaruh orang tuanya bahwa uang memang penting bagi 

kehidupan tetapi bukan segalanya untuk memenuhi hasrat dalam memuaskan 

keinginan memiliki sesuatu dan N memilih untuk bekerja hanya sebagai SPG 

tanpa mau  “menjual diri” dengan alasan apapun, pilihan untuk tidak “menjual 

diri” tersebut juga dapat dianalisis menggunakan teori tindakan rasional nilai.  

Interaksi sosial tidak lagi dipandu oleh pertimbangan-pertimbangan nilai 

tetapi lebih oleh rasionalitas instrumen.  Perilaku-perilaku yang dilakukan oleh 

tiap-tiap subyek dipengaruhi oleh kontrol dari diri mereka sendiri, pengaruh teman 

dalam berinteraksi, dan juga pengaruh lingkungan sekitarnya saat berinteraksi. 

Kebebasan informan bisa ditemukan dalam penggunaan sosial uang. 

Konsekuensinya, orang cenderung semakin tergantung pada uang daripada waktu-

waktu sebelumnya. Ketergantungan informan R dan W terhadap uang tampak dari 

realitas dimana R dan W menjalin hubungan yang disebut” kencan” sekitar tujuh 

tahun dengan berganti-ganti om, ini dilakukan keduanya karena mereka telah  

bergantung pada uang yang memberikan kenikmatan dan kenyamanan hidup 

ditawarkan secara instan.   
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BAB V 

PENUTUP 

 

V.1 Kesimpulan 

Uang cenderung digunakan untuk tujuan-tujuan praktis seperti 

untuk berdagang, pembebasan dari kewajiban sosial, pembayaran 

hukuman dan suap. Dengan kata lain, penggunaan uang dalam masyarakat 

tidak selalu didasarkan oleh moral tetapi juga mengikuti kepentingan 

pribadi. Jadi berdasarkan kenyataan itu ada jurang yang cukup berarti 

antara persepsi masyarakat terhadap bagaimana seharusnya menggunakan 

uang dengan praktek penggunaan uang dalam masyarakat. uang tidak 

hanya diperlukan karena fungsinya sebagai sarana pertukaran atau satuan 

hitung dalam kegiatan ekonomi tetapi juga karena kemampuannya untuk 

mencapai kapital sosial-budaya. 

Seberapa besar kekuasaan uang itu disimpulkan dalam  seberapa 

besar numerik yang tercetak dalam uang tersebut. Semakin tinggi angka 

numeriknya semakin tinggi pula kekuasaan uang itu. Dengan kata lain, 

semakin banyak seseorsng memiliki uang maka semakin tinggi kekuasaan 

riil yang ada dalam genggamannya. Maka uang yang dimiliki oleh 

seseorang merupakan kekuasaan yang dimiliki orang tersebut, dinyatakan 

dalam bentuk symbol-simbol dari kepemilikan harta benda. 

Terkait dengan definisi uang diatas, maka pekerjaan Sales 

Promotion Girl ini tidak hanya untuk mencari penghasilan dalam 
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memenuhi kebutuhan pokoknya, tapi juga ada berbagai motif mereka 

memilih pekerjaan Sales Promotion Girl sebagai pekerjaan utama atau 

selingan saja. Ada 3 tipologi perilaku Sales Promotion Girl  : pertama, 

Sales Promotion Girl professional memilih pekerjaan ini tujuannya untuk 

mendapat  uang  dan  menggunakan  untuk memenuhi kebutuhan tanpa 

menjual diri melalui pekerjaannya, kedua, Sales Promotion Girl  semi-

professional yang bekerja dengan tujuan uang tetapi terkadang ia menjual 

diri untuk kenikmatan diri sendiri dan menganggap uang yang diperoleh 

dari hasil menjual diri bukan tujuan utama, ketiga, Sales Promotion Girl 

Amatir yang menggunakan pekerjaannya sebagai “batu  loncatan” demi 

mendapat segala sesuatu dengan  menghalalkan segala cara (menjual diri) 

untuk mencapai tujuan yaitu uang sebagai alat kekuasaan yang 

berpengaruh pada  status sosial bagi diri sendiri,  

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa :  

• Makna uang berbeda-beda bagi setiap informan, pemaknaan dan 

pemahaman uang merupakan determinan membentuk perilaku setiap 

informan. Bagi informan N yang memaknai uang sebagai alat  pembayaran 

saja maka ia tidak akan “menjual diri” hanya untuk mendapat status sosial 

melaui harta benda yang dimiliki sebagai simbol. Berbeda dengan 

informan W dan R yang rela “menjual diri” untuk menikmati kekuasaan 

melalui status sosial dan simbol terhadap kepemilikan barang-barang 

bermerek serta besarnya nominal uang yang dimilikinya.  
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• Pengetahuan setiap informan mengenai makna uang banyak diperolehnya 

dari pengaruh pergaulan atau lingkungan. Hal tersebut tidak hanya 

berpengaruh terhadap keputusannya untukmemahami uang, melainkan 

juga perilaku . Perilaku yang dilakukan oleh informan sangat bervariasi, 

dalam gaya hidup, tempat hangout, barang-barang yang dimiliki, 

pengeluaran setiap bulan. Informan yang memaknai uang hanya sebagai 

alat tukar saja terlihat dari gaya hidupnya yang sederhana. Berbeda dengan 

informan yang memaknai uang sebagai alat kekuasaan yang dapat 

memuaskan keinginan dan hasrat untuk memiliki barang mewah, gaya 

hidup mereka pun tinggi dan mereka dapat menikmati karena menjual diri 

sebagai alat mencapai tujuannya yaitu status dan simbol. 

 

V.2  Saran 

Berdasarkan hasil penelitian tentang makna uang dalam kehidupan 

Sales Promotion Girl peneliti berharap agar skripsi ini akan memperkaya 

wacana tentang perilaku mereka  dalam  konteks perkembangan yang 

semakin kompleks. gala cara demi mendapat tujuan berupa materi, status 

social. Selain itu, Peneliti juga memiliki saran agar di kemudian hari ada 

studi mikro lainnya mengenai dilema dan problematika mengenai perilaku 

penyimpangan yang dilakukan oleh perempuan di tempat kerja . 
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TRANSKRIP WAWANCARA 
 
 
TRANSKRIP  SUBYEK I inisial N 
Usia   : 23 tahun 
Status   : Mahasiswa S1 ekonomi-akuntansi 
Waktu wawancara : 04 Maret 2010 (pk 13.00-15.00 WIB) 
 
I  : ayo cin, ke kamar ku aja. Aku uda selesai kok jaga tokonya, sekarang 

gantian   sama mamaku. 
P : beneran ni uda selesai? Ya udah ayo kalau gitu. 
I  : mulai aja Tanya-tanya nya. Emang kamu mau Tanya tentang apa? 

Pekerjaan ku ta? 
P  : iya ni aku mau nanya tentang pekerjaan mu yang sekarang ini lho. SPG-

an itu. Boleh kan? 
I  : oalah… iya iya Tanya aja. Gak pa-pa kok. 
P  : sejak kapan sih kamu mulai ikut-ikut SPG-an ini ? 
I  : mmm, sejak pertengahan tahun lalu. Masih baru kok aku. 
P  : oh gitu. Sampai sekarang masih jalan kan? Ya lumayan lah berarti. 

Kenapa kok kamu jadi tertarik profesi ini? 
I  : oh, kamu mau tau alasanku ta? (sambil tertawa).  
P : iya apa alasanmu? Bukannya seingetku dulu kamu pernah aku tawari 

kerja SPG-an tapi kamu selalu nolak to?? 
I  : itu kan dulu cin. Sekarang sih beda. Aku tertarik kerja ini itu awalnya 

gara-gara handphone-ku hilang. Padahal aku baru aja beli, dan itu uang 
dari hasil aku nabung lho. Suedihh aku kalo inget itu. Aku belinya itu 
lumayan mahal soalnya. 

P : emang harganya berapa? 
I : aku beli itu harganya 3 juta kurang dikit. Nangis-nagis aku cin. Nyesek 

banget. Uda susah nyimpen uang buat beli HP, eh kecolongan. Buete kan 
aku. Uda gitu kamu kan tau sendiri kalo aku gak mungkin minta mama 
beli’in HP buatku. Jadi aku harus nabung lagi buat beli HP. Apalagi, uang 
jajan yang dikasih mama ke aku kan sangat terbatas, jadi gimana aku mau 
beli HP lagi… 

P : lha teruss gimana dong ? 
I : ya itu pas kebetulan tetanggaku yang uda jalan SPG-an lama nawarin aku 

buat kerja aja SPG-an karna gajinya lumayan gede. Awlanya si aku gak 
minat, tapi karena aku pengen beli HP baru lagi buat ganti yang hilang, ku 
terima aja. 

P : sama ortumu diijinin kamu kerja SPG-an ? 
I : ya enggak boleh cin sama mamaku, apalagi sama papaku. 
P : alasannya mereka apa kok gak bolehin kamu SPG-an ? 
I : biasalah pikirannya mereka kan kalo cewek kerja SPG-an kan 

pandangannya minus gitu. Bispak lah apa lah, macem-macem kan. Tapi 
aku tetep aja ngotot sama mamaku, aku pengen kerja ini tapi ya alasannya 
Cuma buat beli HP baru aja habis itu berhenti kerja. 
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P : tanngepannya mama mu gimana waktu kamu bilang gitu ? 
I : mama akhirnya ngijinin aku kerja tapi gak boleh pulang malem-malem. 

Kalo papaku ya jangan ditanya lagi, dia uda gak setuju dari awal. Maka 
nya mama ku waktu kasih ijin aku tu diem-diem alias gak berani bilang ke 
papaku. 

P : wuih, diem-diem juga yah. Terus gimana ceritanya bisa sampe’ sekarang 
kamu kerjanya? Kan kamu sembunyi-sembunyi dari papa mu to?? Gak 
ketahuan emang?? 

I : aku kalo kerja kalo bisa aku usahain supaya gak pulang malem-malem 
cin. Aku biasanya minta shift pagi aja. Ato, kalo emang gak bisa ditinggal 
kerjaan ku ya aku alasan kalo ada kuliah sampe malam. Tapi kan mama ku 
uda tau. 

P : pernah gak kejadian kamu ketahuan ato kemaleman pulang kerja ? 
I : oh kalo itu pernah cin.  Pas aku jalan event Indosat+handphone merk 

China di bandara Juanda. Gara-garanya itu, pulangnya kan naik mobil 
kantor. Nah, kan mesti nganterin anak-anak pulang satu-satu ke rumahnya. 
Langsung mama ku telpon-telpon aku terus kok, marah-marah lagi! Aku 
jadi takut kalo gak dibolehin kerja lagi. 

P : waktu kamu nyampe rumah jam berapa ?  
I : nyampe rumah jam 12 malem cin. Wes mama ku uda gak mau ngomong 

sama aku kok. Terus aku gak dibolehin kerja lagi. Bingung aku cin, 
padahal aku masih pengan kerja. Ya awalnya sih aku nurut aja, walaupun 
aku ditawarin terus-terusan sama EO ku. Lama-lama aku gak tahan cin! 
Aku ijin aja sama mama supaya bisa kerja lagi. 

P : terus mama mu gimana ? 
I : dengan syarat aku gak boleh pulang telat lagi. Hah, lega aku cin jadi bisa 

kerja lagi dan nabung lagi to. Hehehe… 
P : yah bagus lah kalo uda dpt ijin lagi dari mama mu. 
 Oya, pertama kali kamu jalan event apa sih? 
I : event salah satu produk minuman vitamin C di delta. Waktu itu di 

supermarketnya.  
P : kalau boleh tau fee/shift berapa ? 
I : fee ku ditawari 70 ribu/shift. karena aku masih baru jadi ya aku mau mau 

aja, padahal katamu itu kan terlalu sedikit yah. Tapi gak pa-pa lah buat 
penglaman pertama aja. 

P : iya sih itu dikit banget. Setelah itu kamu jalan event apalagi ? 
I : habis itu aku jalan event beberapa provider telepon, handphone, 

minuman bersoda, event rokok, usher (semacam penerima tamu). Paling 
sering sih aku jalan event handphone merk china tertentu, soalnya orang 
nya udah percaya sama aku. Nah, sekarang itu orang-orang juga cari yang 
bertampang Asia gitu alias muka mandarin gitu lah. Nah, banyak yang 
bilang kan kalo aku ada tampang jadi aku sering dipake gitu. 

P : sebulan gitu kamu bisa ikut berapa event ? 
I : gak tentu sih. Kalo 1 event yang aku lagi jalan itu dalam waktu yang 

singkat ya aku bisa ikut event lain lagi kan kalo ada waktu jadi semakin 
banyak nambah tabunganku. Hehehe…. 
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P : emang kalo boleh tau, hasil yang kamu dapet apa aja sih dari SPG-an mu 
selama ini ? 

I : hmm, apa yah. Lumayan sih aku akhirnya bisa beli handphone merk 
Sony Ericsson seharga 3 juta lebih dari hasil kerja sendiri. Terus aku beli 
cincin emas kecil juga, aku beli modem merk Fren, aku bisa beli tas, beli 
sepatu, beli dress-dress gitu, beli softlens, beli bedak+alat-alat make up ku 
kalo buat event+sehari-hariku, beli pulsa tiap bulan untuk 2 handphone-ku, 
uang jajan gak perlu minta mama lagi. Dan, barusan ini aku baru aja ganti 
lagi handphone yang lagi nge-trend merk Blackberry yang tipe Gemini itu 
juga karna pengaruh dari kalian to….  

P : aku pengen tau nii pandangan atau sebenernya kamu itu memaknai uang 
itu gimana sih? 

I : bagiku “uang” bisa nyukupin kebutuhan kita. Kalo ada uang yang kita 
inginkan dapat terwujud. Aku bisa belanja keperluanku dan pergi nge-mall 
tanpa minta uang dari orang tuaku. Tapi, bagiku “uang” bukan segala-
galanya lho. Memang, aku sementara ini cari uang lewat kerja SPG-an 
dulu. 

P : kamu dapet ato punya konsep “uang” seperti itu dari siapa sih? 
I : dari mama-ku. orang yang paling tau aku dan deket sama aku yang 

mempengaruhi konsepku tentang uang. 
P : lumayan juga yah hasil dari kerja-mu.. oya, trus biaya kuliahmu gimana? 

Kamu bayar sendiri juga kah ? 
I : biaya kuliah yang aku belum mampu bayar sendiri. Hehehe…. Tapi, kalo 

pengeluaran buat fotocopy-fotocopy+tugas-tugas gitu ya pake duitku 
sendiri sih. Kan gak terlalu mahal to.. 

P : o, gitu. 
 Jadi kalo di total kamu uda berapa lama yah ikut SPG-an ? 
I : yah mungkin sekitar hampir setaun lah aku jalan event. 
P :  selama setaun SPG-an itu kamu punya pengalaman apa aja ? 
I : pengalaman apa ni maksudnya? Yang enak apa gak enak ? hahaha… 
P : dua-duanya dong… hohoho.. cerita dong….. 
I : kalo pengalaman yang enak itu pernah aku ikut event rokok yang 

eventnya itu di luar kota di daerah tamaan dayu situ tapi gak pake nginep 
lho. Kerjanya santai dan tempatnya kan juga adem jadi aku sama temen-
temen ku jadi semangat bisa foto-foto juga (sambil tertawa).  Trus, aku 
juga seneng kalo ikut event seragamnya bisa jadi hak milik, misalkan 
kaos-kaos gitu.  

P : nah terus kalo yang gak enak kayak apa ? 
I : pernah waktu aku jaga jadi penerima tamu di salah satu event ada yang 

rese’. Biasalah si om-om hidung belang sama koko-koko juga. Masa’ tiba-
tiba tanganku ditarik trus dikasih kertas yang isinya nomer handphone 
koko itu, aku kaget yo.. dia Cuma senyum-senyum gitu. Maunya aku 
buang tapi nunggu koko itu pergi dulu, sungkan yo soalnya aku diliatin 
sama banyak orang pek! Termasuk sama orang EO ku. Setelah koko itu 
pergi, langsung ae t’buang. Ada juga om-om yang tiba-tiba megang 
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tanganku gitu, hihhh jijik aku cin ( sambil memasang wajah jijik ). 
Langsung aja aku tarik tanganku reflex. 

P : ( sambil tertawa ) wah, iya ya gitu kalo pas ketemu yang suka iseng. 
Tapi, ada gak yang lebih godain kamu dari Cuma sekedar megang gitu ? 

I : ada sih yang ngajak-ngajak makan ato pergi aku, tapi males yo aku.. 
P : kenapa kan Cuma sekedar makan siang to ? lagian banyak kan SPG yang 

mau kalo diajak makan aja. 
I : males yo aku walaupun orangnya nyuruh aku ajak temenku juga buat 

makan siang juga. Aku gak mau cin. Lagian aku mau bukti’in ke orang-
orang kalo SPG itu gak selalu dipandang sebelah mata, yang dianggap 
semua SPG bispak lah. Walaupun itu Cuma sekedar makan siang aja.  

P : temen-temen mu gimana, pernah ajak kamu buat nemenin dia gak ? 
I : wah iya kalo temen-temenku sih enjoy aja diajak makan ato jalan gitu. 

Nah, temenku tu heran kok aku tu gak mau. Pernah juga aku dipaksa-
paksa sama mereka, tapi aku tetep gak mau yo. Temenku bilang gak pa-pa 
kan buat nambah kenalan aja, setelah itu ya udah gak usah dilanjutin. 

P : kamu nanggepinnya gimana lho?  
I : ya aku bilang aja ke mereka kalo aku gak suka kayak gitu. Mereka ngerti 

kok. 
P : oh gitu ya. Padahal kalo diliat-liat kan kamu punya tampang yang 

menjual to dan menarik buat customer mu, tapi kamu gak mau. Padahal 
banyak kan SPG yang bisa dapet duit lebih ato buanyak malah dari 
sekedar nemenin customer-nya makan ato jalan gitu.  

I : nah itu dia yang temenku bilang ke aku kalo aku kan punya tampang to, 
kenapa aku gak guna’in itu. Aku sempet kok dikasih trik-trik sama 
temenku gimana caranya supaya aku bisa ngeles kalo customer itu udah 
minta yang macem-macem. Tapi, aku emoh yo. 

P : emang temenmu sering nemenin gitu yah? Kok dia mpe bisa ngajarin 
kamu gitu ? 

I : iya dia punya pengalaman sih kayak gitu dan menurut dia itu biasa aja 
kok. Enak malah bisa dapet duit banyak jadi gak sekedar SPG-an. 

P : emangnya tujuan mu kerja profesi SPG ini apa to?  
I : uangnya kan lumayan tu jadi aku bisa nabung-nabung gitu, tapi juga buat 

isi waktu luang ku, iseng-iseng aja sih sambil nambah temen. 
 Tapi ini uda mulai aku kurangin kok SPG-an ku cin soalnya aku mau 
fokus ngelanjutin skripsi ku. gak mari-mari eh. Hehehe… 

P : lha kalo kamu mulai brenti SPG-an trus gimana pemasukanmu? Gsk bisa 
beli-beli dong…? 

I : ya gak pa-pa lah daripada skripsiku gak selesai-selesai to. Kalo uda 
selesai kan aku bisa cari kerjaan selain dari SPG. Aku pengen kerja di 
bank aja. Yah walaupun kerja SPG-an tu enak dan duitnya cepet. Kalo 
pemasukanku kan bisa diambil dari tabungan kalo memang urgent banget. 
Kalo uda mulai menipis aku minta tambahan dari mama dengan terpaksa. 
Jadi aku harus irit. 

P : oh gitu, yaudah makasih yah waktunya uda mau aku wawancara. Bentar 
lagi giliran mu jaga toko yah, aku pamit pulang juga yah. 
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I : iya cin. Kapan-kapan maen aja kesini. 
  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi  MAKNA UANG DALAM KEHIDUPAN 
SALES PROMOTION GIRL

CINDY MELLISA



 
 

TRANSKRIP  SUBYEK II inisial R 
Usia   : 26 tahun 
Status   : Sales Promotion Girl 
Waktu wawancara : 04 April 2010 (pk 16.45-19.00 WIB) 
 
P : halo mbak, apa kabar? 
 Uda selesai nii kerjaannya? 
I : baik-baik. 
 Iya uda selesai kok. Nyantai aja. Ayo, kamu mau Tanya-tanya apa cin? 
P : oke deh, aku mulai ya. 
 Aku mau Tanya-tanya tentang pengalaman mu kerja aja selama SPG-an. 
 Kamu mulai SPG-an kapan sih mbak ? 
I : oh, aku mulai SPG-an itu dari kuliah semester 3 sampe sekarang. 
P : gimana ceritanya mbak, kok bisa SPG-an gitu ? 
I : awalnya ya biasalah diajak anak-anak, temen-temenku kuliah buat kerja 

SPG-an. Daripada nganggur dan kerjanya kan juga gak ngoyoh-ngoyoh 
banget. Ya udah aku coba aja. Eh, ternyata bener dan keterusan deh. 
Hahaha… 

P : oalah mbak. Haha.. 
 Iya emang enak kok SPG-an. Aku juga ngerasa duitnya lumayan apalagi 

kalo eventnya terus-terusan. Wah, bisa makmur jaya. Hehe. 
 Nah, terus kamu dapet-dapet eventnya gitu dari sapa mbak? Agency ato 

EO ? 
I : gak ikut agency aku dek. Soalnya kalo ikut agency itu fee-nya dipotong 

25% jd g bisa dapet gaji utuh. Jadi enakan kalo diajak temen trus cocok 
yawda jalan event, kalo gak minat ya aku g ikutan dek. 

P : pertama kali jalan event apa mbak?fee-nyaberapa ? 
I : event pertama itu aku ikut Yamaha selama 1 bulan tapi tiap hari jumat, 

sabtu, minggu aja. Fee nya 100ribu , kerjanya cuman sampiling data aja 
kok. 

P : setelah itu ikut event apa aja mbak ? 
I :haduh, apa ya lupa aku. Buanyakkk.. Yamaha, Laurier, Rumah Cantik 

Citra, Heinekken, Ponds, beberapa merk provider. Yah sekitar 50 lebih 
event yang aku ikut dan fee-nya rata-rata ya sekitar 100-250ribu/shift. 
Biasanya sih aku sering ikut yang long shift jadi sekalian aja gitu. Aku sih 
lebih suka ikut 1 shift aja biar gak capek tapi EO nya sering nyuruh aku 
longshift. 

P : kalo boleh tau fee-nya dipake apa aja mbak biasanya? 
I : ya untuk jajan, shopping, beli-beli barangbarang yang gak terlalu butuh 

kayak misalnya anting imitasi, gelang imitasi gitu. Soalnya kan aku masih 
dapet kiriman dari orang tuaku to jadi ya gak mengurangi jatah kirimanku 
selama sebulan. 

P : gimana sama system pembayaran fee-nya mbak ? 
I : sistem pembayaran fee sih biasanya 1 minggu setelah event selesai. 
P :emang apa sih mbak enaknya kerja SPG-an ?kenapa kok mbak tertarik 

kerja gini apalagi SPG kan imagenya “minus” di masyarakat ? 
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I : ya awalnya sih iseng tapi bagiku enak-enak aja kerja begini. Fee-nya 
cepet, duitnya juga lumayan banyak, kerjanya juga santai. Aku bisa dapet 
4-5 juta/bulan lho. Bisa nambah-nambah kenalan juga to. 

P : trus gimana sama pakaiannya mbak, kan mempengaruhi image to?? 
I : pakaiannya sih hampir 90% seragam dari perusahaannya, ada yang bisa 

dibawa pulang dan ada yang nggak. Kalo pakaian yang minim itu biasanya 
event minuman dan mulainya pasti malem dari jam 10malem-2 pagi di 
pub-pub gitu. Kalo masalah image sih, aku gak terlalu peduli yah apa kata 
orang. Karna aku gak pernah mempermasalahkan dengan pakaian minim, 
aku sendiri suka pake pakaian minim-minim gitu. Hehehe… 

P :hahaha, wah oke juga tu yah mbak. 
 Oya, ada gak pengalaman yang gak menyenangkan selama event ?diapa’in 

gitu sama customer ? 
I : wah ya ada kalo itu. Sering diisengin dari semua kalangan. Pernah ditarik 

trus uda gitu dipangku. Itu kejadiannya pas aku ikut event minuman, yang 
ditarget jual 2 karton(60 botol), jual dari table ke table. Kalo ada yang ada 
yang beli itu minuman, mejanya dikasih bendera trus SPG nya juga ikut 
difoto sama tamu yang beli minuman itu.. pernah juga salah satu manajer 
merk minuman ngajak aku “tidur” dan itu gak Cuma aku lho yang diajak 
tapi semua SPG yang ikut eventnya dia. 

P : trus gimana dong mbak ? 
I : ya aku tolak dek, habisnya orangnya lho juelek dek. Hahaha… 
P : nah, trus kalo SPG-an gitu gak ganggu kuliahmu mbak ? 
I : aku biasanya ambil event yang jumat-minggu aja. Tapi kalo pas terpaksa 

event yang hari biasa ya kuliahku TA dek. 
P : ortu tau gak mbak kalo kamu SPG-an ? 
I : gak tau lah dek. Soalnya kan “image” SPG itu buruk dan ortu ku pasti 

gak setuju. Lagian aku juga masih dibiayai ortu to dulu pas masih kuliah. 
Sama pacarku aja lho juga gak boleh kerja SPG-an. 

P : oh ya taa mbak.. pernah ketauan gak sama pacar ato ortumu ? 
I : pernah ketauan sama pacarku sampe diputusin aku, gara-garanya pas aku 

event Green Sand di salah satu pub kan aku gak bilang dia karna tau kalau 
gak bakal boleh jadi aku alasan aja sama dia kalo aku nginep rumah 
temenku. Eh, ternyata pas di pub itu ada temennya dia yang liat aku trus 
temennya itu telfon pacarku dan pacarku itu langsung dateng dong kesitu. 
Aku langsung diajak pulang dan minuman yang aku jual dibeli dia semua 
biar aku bisa langsung pulang. Aku ya dimarah-marahin gitu dek tapi gak 
pernah sampe mukul untungnya. 

P : nah sekarang uda selesai kuliahnya masih ikut-ikut event mbak ? 
I : iya masih dong, tapi gak sesering dulu. Pernah waktu semester 5 aku 

nyambi kerja di perusahaan kontraktor bentar. 
P :pernah gak sih mbak, diajak customer-customer buat nemenin mereka 

jalan ato makan gitu ? 
I : hm, pernah lah. “kencan” gitu kan. Kalo aku lagi pengen aja sih. Jalan 

sama “om-om” gitu kan. Aku pernah jalan sama “om-om” trus 
ketemuannya 1 minggu sekali bisa 2x ketemuan. Tiap ketemu aku minta 

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi  MAKNA UANG DALAM KEHIDUPAN 
SALES PROMOTION GIRL

CINDY MELLISA



 
 

duit 500ribu-1juta ( itu belum termasuk shopping ). Kadang aku juga 
minta duit 2-3juta, aku beliin elektronik, perawatan, benerin rambut 
extentionku gitu. 

P : kalo boleh tau apa aja sih mbak yang kamu dapet selama jalan sama 
“mereka” ? 

I : dapet apa yah… laptop, jam GUESS, DVD player, disc player, 
kebutuhan sehari-hariku kayak ke salon lah, pulsa tiap bulan dalam bentuk 
voucher 150-200ribu, total sih bisa sampe 10jutaan loh aku dapet dari 
mereka. Duitnya ya aku tabung juga buat investasiku nanti. Hehehe… 

P : pekerjaan mereka itu apa mbak? 
I : ada yang pengusaha, ada yang pejabat. 
P : kamu kenal mereka darimana mbak ? 
I : aku dikenalin dari 4 orang temen SPG sama 1 temen kampusku. Ya 

biasalah customer-customer gitu. 
P : kalo boleh tau biasanya pergi sama mereka kemana aja mbak ?? 
I : biasanya keluar makan, dugem, karaoke-an dan pergiku selalu malem-

malem gitu yah diatas jam 9 malem lah.. 
P : gitu ketemuannya gimana mbak ? 
I : mereka jemput aku kok di kost. 
 Lagian temen-temen kost-ku juga uda pada tau aku tu kayak gimana 

orangnya. Jadi aku males kalo munak ( munafik ), beginilah aku. Suka ya 
g masalah, kalo gak suka ya silakan.. gak repot-repot. 

 P : boleh cerita’in gak mbak pengalaman-pengalamanmu “jalan” sama “om-
om” ? 

I : gpp, aku ceritain aja ke kamu. 
 Aku pernah “jalan” sama 5 orang tapi dalam waktu yang berbeda lho ya. 

Aku pernah “jalan” sama 2 pejabat, yang lainnya kebanyakan pengusaha. 
Rata-rata sih umurnya 40 tahun ke atas. Rata-rata aku “jalan” sama mereka 
tu paling lama 10 bulanan gitu lah. Pernah akhirnya aku “cinta” sama yang 
Pengusaha Batu Bara dek, sampe aku pernah dibawa kerumahnyayang di 
Citraland trus aku dijemput mobil yang gonta-ganti sama dia. Aku lho 
sampe tau harga rumahnya yang di Citraland 3,3 Milyar. Mobil yang dia 
punya itu Innova, CR-V, Porsche, Mercedes Benz, Swift, motor gede juga. 

P : ada gak sih mbak yang kamu gak sekedar “kencan” biasa ato sekedar 
nemenin gitu? Ada yang “lebih” dari itu ? 

I :  ya yang sama pengusaha batu bara tok itu aja yang sampe “check in” di 
hotel Sheraton, Hyatt, Santika, Garden Palace. Pesen yang single room. 

P :kalo sama yang lain emang ngapain mbak ? 
I : yang lain sih aku paling nemenin minum, karaoke-an atau biasanya 

istilahnya “nyempon”. 
P : “nyempon” itu ngapain aja to mbak ? 
I : “nyempon” itu ya karaoke-an trus biasanya dipaksa minum+”ngobat” ya 

yg pasti sih juga “dipegang-pegang”. Tapi biasanya kalo aku dikasih obat 
gitu, pura-pura aja aku masukin mulut tapi biasanya aku buang di tissue. 
Trus dipaksa nyanyi sampe suaraku habis. Ditawarin juga mau diajak 
“tidur” apa gak gitu. Kalo mau ya tarifnya jadi nambah dong. Biasanya 
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kalo diajak “nyempon” itu aku ditelfon langsung dek ato dari temenku 
yang nawarin gitu. 

P : kalo nemenin-nemenin gitu dapet duit gak mbak ? 
I : ya iya aku pasang tarif dek, sekitar 500ribu-1jutaan. 
P : sampai sekarang masih “jalan” mbak sama “om-om”? 
I : iya masih “jalan” sama 1 om tapi aku juga punya pacar lho masih 

brondong. Hehehe. 
P : awalnya gimana sih mbak kok kamu sampe kepikiran buat “kencan” 

sama “om-om” ? 
I : awalnya sih gara-gara aku diputusin pacarku, stress aku dek. Soalnya aku 

uda kadung cinta sama dia. Aku juga sempet hamil lho tapi aku gugurin. 
Ya uda aku jadi gini deh. 

P : mbak, aku pengen tau nii dari kamu apa sih makna uang yang kamu 
dapetin di kehidupanmu?  

I : uang itu ya penting, tapi bukan segalanya. Sebenernya aku “jalan” sama 
“om”  gak dibayar juga gpp tapi karna ada kesempatan aja dan dapet duit 
tambahan yang lumayan gede ya uda gpp lah. Seneng-seneng aja, duitnya 
kan bisa aku pake belanja bulanan dan aku bisa minta “semaunya”, bisa 
“seenaknya” minta kalo sama si “om”. 

P : nah, kamu dapet konsep ato siapa yang mempengaruhi cara pandangmu 
tentang “uang” seperti itu? 

I : yang berpengaruh ya dari temenku yang dulu se-angkatan pas kuliah 
tentang cara pandangku tentand konsep “uang”. 

P : oya mbak, kenapa sih kamu milih “jalan” dengan “om”? kan kamu bisa 
juga “jalan” sama cowok seumuran yang kaya raya? 

I : kalo “jalan” sama yang se-umuran itu mereka banyak tingkah dek. 
Lagian mereka kan duitnya terbatas dari orang tua. Nah, kalo sama bapak-
nya kan enggak. Aku bisa minta kapanpun duit yang aku butuhin jadi ya 
milih “jalan” sama bapaknya aja lah. Haha.. 

P : jadi, yang benernya kamu cari tu apa sih mbak ? 
I : “having fun” aja sih. Kayak yang aku bilang tadi. Uang itu bukan 

segalanya sih kalo buat aku. 
P : ohh gitu yah mbak. 
 Oke oke, aku rasa informasi yang aku dapet uda lebih dari cukup.  
 Makasih yah mbak waktu&infonya. 
I : oke, sama-sama. Kalo ada yang masih kurang infonya, kabarin aku lagi 

aja ok. 
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TRANSKRIP  SUBYEK III inisial W 
Usia   : 27 tahun 
Status   : Sales Promotion Girl 
Waktu wawancara : 20April 2010 (pk 14.00-15.30 WIB) 
 
I : hei cin, sori ya telat. 
 Aku tadi mampir ATM dulu. Eh, ternyata antri banget. Sori ya.. 
 Kamu uda nunggu lama ya?? 
P : oh gpp kok mbak, tadi ditemenin sama temenku bentar kok. Jadi sambil 

ngobrol-ngobrol. Barusan temenku pergi kok. 
I : oalah, untung wes kalo gitu. Soalnya aku tadi kepikiran kamu, takut 

kelamaan nunggu aku. Ya udah kalo mau dimulai sekarang aja.  Nanti sore 
aku ada janji sama orang, jadi gak bisa lama-lama. 

P : oke-oke mbak, aku mulai aja yahh.. 
 Sejak kapan mbak kamu SPG-an ? 
I : aku SPG-an itu mulai kuliah pas di Malang sama temen-temen kuliahku. 

Wes biasalah diajak coba-coba gitu. 
P : uda berapa lama mbak SPG-an ? 
I : berapa lama ya.. mm, sekitar 7 tahunan lah. 
P : wuihh, lama juga yah.. 
 Boleh crita gak mbak awalnya gimana kok tertarik jadi SPG ? 
I : awalnya ya diajak aja sama temen kuliahku. Iseng-iseng aja, pengen 

nyoba cari duit sendiri. 
P : oh gitu to. 

Oya mbak, tadi kan mbak bilang kalo mbak kuliah di Malang. Lha trus 
sekarang kok kerja di Surabaya lho ? 

I : hahaha.. iya keluarga ku itu ada di Malang cin. Aku pindah Surabaya itu 
gara-gara pacarku. Aku pacaran tapi gak disetujui, yawes aku minggat dari 
rumah trus tinggal disini sama pacarku, nge-kost gitu. Padahal keluargaku 
itu ya gak kurang-kurang lho kalo kasih jatah buatku. Akhirnya aku nikah 
sama dia trus punya anak. Anakku tapi dibawa sama mamaku. Awalnya itu 
aku disini kerja di salah satu Pub bareng sama suamiku yang kerja jadi 
bartender. 

P : trus kuliah mu gimana nasibnya mbak ? 
I : aku di DO dari FE Brawijaya. 
P : oalah. 

berapa lama kamu mbak kerja di Pub itu ? 
I : gak lama kok cin. Habis itu aku pindah jadi SPG Samsung yang regular 

kira-kira hampir 1 tahun. Trus aku pindah lagi di NOKIA. Nah, disitu aku 
mulai kenal banyak orang. Termasuk customer-customer yang aku pernah 
deket. 

P : kamu kerja SPG-an disetujui sama suami-mu ta mbak ? 
I : ya mau gak mau aku harus kerja cin. Tambah susah dong kalo aku gak 

kerja juga. Nah pas kerja di NOKIA itu aku kenal sama customer yang 
ternyata Pengusaha Batu Bara. Awalnya ya aku diajak keluar bareng, 
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nemenin dia makan. Aku dibeli-beli’in juga, dikasih duit. Lama-lama aku 
semakin sering pergi sama dia.  

P : orang tuamu tau gak mbak kalo kamu kerja SPG-an ? 
I : gak tau cin. Dan jangan sampe tau. Papaku lho mantan pejabat TNI di 

Malang, ibuk ku haji malah. Dua-duanya asli orang Malang. Jadi gak 
mungkin kalo aku bilang ke mereka kalo aku kerja SPG-an. Kalo mamaku 
dateng ke Surabaya, ya aku gak kemana-mana Cuma stay di kost aja 
supaya gak ketauan. 

P : kalo dari hasil fee kerja SPG-an biasanya kamu pake buat apa mbak ? 
I : apa ya biasanya sih aku pake buat beli dress-dress gitu, sepatu, tapi 

paling sering sih aku habisin duitnya buat makan, nge-mall. Trus aku 
beli’in aksesoris-aksesoris kayak anting-anting&gelang-gelang imitasi 
emas di TP, aku suka ajak temen-temenku makan, yah traktir kadang-
kadang. Beli barang-barang printilan gak jelas gitu lah, laper mata aja. 

P : trus gimana sama suami-mu mbak ? apa gak ketauan ? 
I : ya akhirnya dia tak tinggal. Aku cuapek hidup susah cin. Kerja soro terus 

aku. Duitnya gak cukup terus buat kebutuhanku tok. Belum kebutuhan 
suamiku. 

 Aku akhirnya “jalan” sama si “Om” yang pengusaha Batu bara itu. Aku 
pindah kost di daerah kertajaya situ, yang 1juta/bulan. Enak! Aku minta 
apa aja lho diturutin, aku dikasih handphone keluaran terbaru ( E75, 
BLACKBERRY ONYX, hp cdma ) , barang-barang ber-merk (tas, sepatu, 
baju ), home theatre, mobil Honda Jazz-ku yang aku pake sehari-hari ini 
ya dari dia. Aku pernah minta  dibeliin rumah sama dia. Tapi, akhirnya 
aku putus sama dia, padahal aku belum dapet rumah itu kok.  

P : lha kenapa mbak kok putus ? 
I : ya tiba-tiba dia makin jauh kerjaannya pindah diluar pulau.  
P : oh gitu. 
 Trus setelah sama dia, mbak “jalan” sama sapa lagi ? 
I : setelah sama dia, aku “jalan” sama 3 orang sekaligus. Semuanya 

pengusaha. Ada yang pengusaha kayu jati, 2 pengusaha batu bara lagi. 
Aku kenalnya pas jaga event Rokok merk A-Mild, tukeran nomer hp terus 
ya berlanjut deh. 

P : gimana bagi jadwal itu mbak sama 3 orang itu ? 
I : 2 pengusaha sih domisili-nya di Surabaya tapi sering juga keluar kota. 

Nah yang pengusaha kayu itu tinggal di Jakarta, jadi kalo ke sini biasanya 
1-2 minggu sekali aja. 

P : jadi aman nii mbak ceritanya.. gak pernah ketauan dong ? 
I : akhirnya ketauan aku dek. 
P :kok bisa?  gimana ceritanya mbak? 
I : gara-gara aku habis pergi sama si “Om” yang pengusaha batu bara trus 

pas pulang aku dianter to, nah ternyata yang pengusaha kayu itu uda ada di 
depan kost-ku. dia tiba-tiba dateng dong dari Jakarta buat kasih surprise ke 
aku, dan menurutku itu memang beneran surprise yo buatku. 

P : dia gimana reaksinya mbak ? 
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I : marah-marah cin sama aku. Diputus lah aku sama dia. Wes wes pancen 
apes kok aku waktu itu… makanya aku kapok wes sekarang.. cukup 
“jalan” sama 1 orang aja lah. Daripada kejadian lagi.. 

P : ealah, gitu ta mbak. Seru juga yah ceritamu. Hehehe.. 
 Oya, kalo boleh tau duit yang kamu dapet dari mereka itu dipake buat apa 

aja mbak? 
I : macem-macem sih. Aku beli’in barang-barang kayak merk 

Charles&Keith, Body Shop, belanja di SOGO. Trus buat pulsa ku selama 
1 bulan kira-kira hampir 1juta, secara aku pake banyak provider (kartu 
Halo, XL, Mentari, Esia ). Buat dugem tiap minggu, kalo open table kan 
sekitar 1 jutaan. Nah, aku seminggu bisa dugem 2x sama temen-temenku, 
ya kira-kira untuk dugem aja aku bisa habis total 8juta. Aku juga pernah 
minta transfer 25juta sama si “Om” yang pengusaha kayu itu. Aku 
bilangnya sih buat beli handphone baru, tapi ya gak juga padahal. 

P : lho mbak emangnya ortumu uda gak pernah kasih duit ke kamu ta ? 
I : aku aja sih yang gak pernah minta cin. Males lah minta-minta ke mereka. 

Ya walaupun warisan dari almarhum papa-ku itu banyak. Tapi, aku kan 
masih bisa cari sendiri to. 

P : ya ya.. 
 Emang kenapa sih mbak kamu masih mau SPG-an sampe sekarang ?kan 

kamu udah dapet smua dari “om-om” itu… 
I : ya gpp. Kan aku bisa dapet “kenalan” yang baru-baru to. Walaupun 

untuk saat ini sih aku lagi “jalan” sama 1 orang aja. Dia kontraktor di 
Jogja, 1 minggu sekali kesini. Tapi aku gak terlalu dapet banyak dari dia 
dek. Nah, sapa tau aku bisa “dapet” yang jauh lebih menguntungkan lagi 
to dari customer-customer yang aku kenal lewat SPG-an ini.  

P : mbak, kenapa sih kamu kok mau ato milih“jalan” sama “om-om” ? 
I : hmm, kenapa yah.. ya kalo “jalan” sama “om” yang berduit itu aku bisa 

minta duit kapanpun aku mau. Apapun keinginanku pasti diturutin apalagi 
kalo aku pinter ngerayu dia ato menyenangkan hatinya. Kalo “jalan” sama 
mereka juga kan gak untuk selamanya to, aku bisa “bebas” alias gak 
terikat kayak orang yang pacaran gitu mesti jadian dulu lah ato putus dulu 
lah. Kalo ini kan, harga cocok dan aku bisa terpenuhi ya ayo aja “jalan”. 

P : oya mbak kalo boleh tau nii ya menurutmu atau bagimu uang itu apa sih? 
I :uang ya bagiku bisa membeli “segalanya”, secara aku hidup sendiri di 

Surabaya ini jadi ya aku sangat butuh uang. Dan, selama aku masih cantik 
dan masih laku terus pinter-pinternya aku aja buat Menuhin kebutuhan 
sama keinginanku dari “om-om” ya aku nikmatin aja. Wes pokoknya, 
intinya itu aku capek dan gak mau hidup susah! Kalo punya banyak duit 
kan aku bisa ngapain aja to.. 

P :oya, cara pandangmu tentang konsep “uang” itu atas pengaruh siapa 
mbak? 

I :  cara pandang ato konsep tentang “uang” itu aku dapet dari temen-temen 
SPG ku, ya dari lingkungan tempat kerjaku sih.  

P :mbak punya pengalaman selama SPG-an yang menyenangkan dan yang 
gak menyenangkan ? 
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I : kalo yang gak menyenangkan ya aku pernah “dicolek” gara-gara 
pakaianku waktu jaga minuman itu terlalu minim, terus pernah ikut event 
yang aku masih awal-awal SPG-an itu keliling panas-panas gitu uda gitu 
fee-nya kecil lagi tapi sekarang ya aku gak mau cin, males kalo yang 
susah-susah gitu. Hehehe…  

P : nah kalo sekarang tiap event gitu kamu mau jalan kalo fee-nya berapa 
mbak ? 

I : kalo aku sekarang mau jalan event kalo fee-nya sekitar 200 ribu lah. Kalo 
dibawah itu, aku males cin. Lagian mereka uda tau kok gimana aku dan 
cara kerjaku. Aku gak pernah males kalo kerja jadi mereka harus mau 
kasih aku fee yang “pantes” dong. 

P : o gitu yah mbak. Oya, kamu gak mempermasalahkan dengan pakaian 
yang dipake pas jaga gitu kalo minim-minim gitu ? 

I : menurutku itu Cuma baju kerja yah dan kita pas kerja juga gak urakan 
gitu kelakuannya jadi ya gak masalah. Kalo takut dicap negative sama 
orang-orang ya itu terserah mereka selama mereka gak mengganggu aku 
aja sih gpp tapi kalo uda mulai macem-macem ya lain lagi ceritanya. 

P : oya mbak, temen-temen SPG-mutau gak kalo kamu “jalan” sama “om-
om” ? 

I : oh, beberapa aja sih yang tau. Temen-temen deketku aja. Lagian banyak 
kok cin sekarang SPG yang “jalan” sama “om-om”. Soalnya mereka juga 
gaya hidupnya juga tinggi.  
 
( tiba-tiba di tengah pembicaraan ada suara handphone bunyi, sambil 
mengambil handphone dari tas-nya informan saya langsung mengangkat 
handphone Blackberry-nya) 
  

I : bentar ya cin, aku terima telfon dulu.. 
P : oya mbak, silakan. 
I : uda yah cin Tanya-tanya nya?? Ini aku uda ditelfon sama temenku yang 

mau janjian pergi. 
P : iya uda selesai kok mbak wawancara nya. 
 Makasih ya mbak uda nyempetin kesini. Uda mau bantu skripsiku. 
 Uda tinggal duluan aja mbak daripada temenmu kelamaan nunggu lho. 
I : yauda cin, aku balik duluan yah. Uda ditunggu “om”-ku. aku mau minta 

duit lagi soalnya sama paling ke Hartono mau sekalian cari-cari laptop, 
biar dibeli’in juga. Hehehe… 

P : oke-oke mbak. 
 Ati-ati yah 
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PEDOMAN WAWANCARA 
I. Profil Informan 

1. Nama anda siapa? 
2. Berapa usia anda? 
3. Mengambil jurusan apa anda? 
4. Semester berapa anda? 
5. Asal anda darimana? 
6. Orang tua anda bekerja sebagai apa? 
7. Apa penghasilan orang tua tersebut sudah dapat memenuhi 

kebutuhan sehari-hari? 
8. Berapa penghasilan anda selama sebulan? 
9. Apa anda tinggal bersama orang tua anda atau tinggal terpisah? 

 
II. Profesi Sales Promotion Girl 

1. Sudah berapa lama bekerja menjadi Sales Promotion Girl? 
2. Dari siapa pertama kali mengenal pekerjaan Sales Promotion Girl ? 
3. Apa alasan Anda tertarik menjadi Sales Promotion Girl ?  
4. Bagaimana sistem kerjanya? 
5. Berapa besar gaji setiap satu kali event? 
6. Selama ini gaji yang didapat digunakan untuk apa saja? 
7. Bagaimana dengan seragam Sales Promotion Girl yang minim? 
8. Apa anda takut dicap negatif? 
9. Apakah keluarga mendukung pekerjaan Anda,termasuk dengan 

pacar anda ? 
10. Berapa besar pengeluaran Anda setiap bulan? 
11. Apa saja pengalaman Anda selama bekerja? 
 

III. Makna Uang 
1. Apa makna uang bagi anda? 
2. Dari siapa konsep uang yang anda pahami? 
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MATRIKS KATEGORISASI 
 

Tema Kategorisasi N R W 

Latar  

belakang 

informan 

umur 23 tahun 26 tahun 27 tahun 

Status 

 (anak ke-) 

1 1 1 

Pendidikan terakhir SMA S1 Komunikasi SMA 

kerja ayah Dealer Mobil Swasta TNI 

ibu Swasta Ibu Rumah Tangga Ibu Rumah 

Tangga 

Makna  

Uang  

dan SPG 

Penghasilan dari gaji SPG Rp.1.000.000 

s/d 

Rp.1.500.000 

Rp.1.000.000 

s/d 

Rp.1.500.000 

Rp.1.500.000 

s/d 

Rp.2.500.00 

Hasil kerja sampingan - Rp.8.000.000 Rp.15.000.000 

Kepemilikan barang dari  

hasil kerja sampingan 

- Handphone 2 buah, 

modem, perhiasan 

emas, sepatu 

bermerk, tas 

bermerk, jam 

bermerk 

Handphone 3 

buah, modem, 

perhiasan emas, 

sepatu bermerk, 

tas bermerk, jam 

bermerk, home 

teather, mobil 

Alasan memilih profesi  

SPG 

Mencari uang  

dan ajakan teman  

Ajakan teman dan 

mengisi waktu 

Desakan ekonomi 

Makna uang Uang menjadi 

kebutuhan, tetapi 

bukan segalanya  

Uang menjadi 

penting, namun 

bukan kebutuhan 

utama. Sehingga ia 

mendeskripkas uang 

sebagai kebutuhan 

sampingan 

Uang  

didefinisikan  

Sebagai  

alat kekuasaan, 

dan menjadi hal 

segalanya 
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Event dan Kegiatan yang dilakukan 
SPG 
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Properti Responden N 
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Properti Responden R 
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Properti Responden W 
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