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A B S T R A K  
 

Penelitian ini berawal dari adanya beberapa sales promotion girl yang mempunyai pekerjaan 

prostitusi. Prostitusi sudah dianggap menjadi hal yang biasa di kalangan sales promotion girl 

freelance bahkan tidak ada rasa keterpaksaan dalam menjalani prostitusi. Peneliti tertarik 

untuk melakukan sebuah penelitian mengenai prostitusi sales promotion girl . Studi ini 

mengkaji mengapa para sales promotion girl freelance tersebut melakukan praktek prostitusi 

di sela-sela jam bekerja.  Teori yang digunakan untuk menganalisis fenomena ini adalah teori 

pilihan rasional yang dijelaskan oleh James S. Coleman. Ada dua unsur utama dalam teori 

Coleman, yakni aktor dan sumber daya. Sumber daya adalah sesuatu yang menarik perhatian 

dan yang dapat dikontrol oleh aktor. Dalam Teori pilihan rasional tidak menghiraukan apa 

yang menjadi pilihan atau apa yang menjadi sumber pilihan aktor, yang penting adalah 

kenyataan bahwa tindakan dilakukan untuk mencapai tujuan yang sesuai dengan tingkatan 

pilihan actor.Metode penelitian yang digunakan digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode purposive dan pemilihan informan telah ditentukan dengan kriteria tertentu,yakni 

memilih 5 orang sales promotion girl freelance yang melakukan prostitusi dan 1 orang yang 

non prostitusi.Peneliti memperoleh informan saat bekerja dalam sebuah event yang 

sama.Pada saat itulah informan menceritakan pengalamannya dalam bidang prostitusi.  

Setelah melakukan tahapan penelitian, maka peneliti menghasilkan beberapa temuan-temuan 

pokok. Para sales promotion girl freelance melakukan prostitusi berawal dari asumsi sales 

promotion girl yang sadar akan potensi sumberdaya yang dimiliki laku di dunia prostitusi. 

Prostitusi dianggap sebagai pekerjaan yang sangat mudah untuk mendapatkan uang dengan 

cara yang cepat.Di saat bekerja sales promotion girl mendapatkan akses berupa peluang atau 

kesempatan yang lebih besar bertemu dengan calon pelanggannya.Prostitusi seakan telah 

menjadi candu bagi mereka. Berapapun jumlah uang pemasukan yang telah mereka peroleh 

tidak akan pernah merasa cukup, inilah yang membuat sales promotion girl masih enggan 

untuk berhenti melakukan prostitusi karena sudah terbiasa dengan gaya hidup yang serba 

mewah.  
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