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ABSTRAK 

Kota Surabaya merupakan kota dengan lokalisasi terbanyak di Indonesia yaitu 

berjumlah 6 lokalisasi yang tersebar di seluruh kota Surabaya. Salah satunya adalah lokalisasi 

Dupak Bangunsari yang merupakan lokalisasi paling tua yang ada di kota Surabaya. 

Lokalisasi Dupak Bangunsari berhasil ditutup oleh pemerintah kota Surabaya. Setelah 

penutupan justru beberapa PSK melakukan praktek terselubung di kawasan bekas lokalisasi 

Dupak Bangunsari. Sebelum penutupan lokalisasi Dupak Bangunsari, Dinas Kesehatan kota 

Surabaya rutin mengontrol kesehatan PSK sebulan sekali. Namun setelah penutupan, Dinas 

Kesehatan kota Surabaya berhenti melakukan pengontrolan kesehatan kepada PSK. 

PSK adalah salah satu penyebar penyakit kelamin, salah satunya adalah HIV/AIDS. 

Oleh karena itu, penelitian ini digunakan untuk mengetahui perilaku kesehatan PSK pasca 

penutupan lokalisasi Dupak Bangunsari. Fokus penelitian ini adalah bagaimana perilaku 

kesehatan PSK untuk menjaga diri dari penyakit kelamin, dan upaya PSK untuk mendapatkan 

pelayanan kesehatan. 



Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori tindakan sosial dari Max 

Weber dan teori perilaku kesehatan dari Alonso. Informan dalam penelitian ini adalah PSK 

yang masih aktif bekerja di wilayah bekas lokalisasi Dupak Bangunsari. Metode 

pengumpulan data dalam penelitian ini adalah melalui wawancara mendalam (Indepth 

Interview) dan observasi. Teknik pengambilan informan yang digunakan adalah purposive 

sampling. 

Hasil penelitian ini adalah promotion kesehatan PSK pasca penutupan lokalisasi 

Dupak Bangunsari yaitu prevention, detection. Dimana ketiga tindakan tersebut bertujuan 

agar PSK terhindar dari penyakit menular seksual (PMS). Kemudian para PSK yang lebih 

memilih akses kesehatan yaitu dengan cara pergi ke dokter atau puskesmas untuk 

memerikskan dirinya.  

Kata Kunci :  PSK, Penyakit Kelamin, Lokalisasi, Perilaku Kesehatan 

ABSTRACT 

The city of Surabaya is a city with a whorehouse in Indonesia which is of good a 

whorehouse which are spread throughout the city of Surabaya. One of them is a whorehouse 

dupak bangunsari, which is a whorehouse the oldest in the city of Surabaya. The localization 

dupak bangunsari managed to close by the government of the city of Surabaya. After the 

closing just a few commersial sex workes of a hidden there was a whorehouse dupak 

bangunsari. Before the closure of the localization dupak bangunsari the department of health 

of the city of Surabaya routine to control the health of commercial sex workes once a month. 

But after closing time, the department of health of the city of surabaya to stop control the 

health of commercial sex workers. 

Workers of commercial sex is one of the leading causes of a case one them is 

HIV/AIDS. Therefore, research is used to determine the behavior of the health of commercial 



sex workers after the closure of the localization dupak bangunsari. The focus of this research 

is how the health of commercial sex workers to keep yourself from venereal disease, and 

commercial sex workers to get health care. 

The theory used in this study is the theory of social from Max Weber and the health 

behaviors of Alonso. When customer guy in this research are commercial sex workers who 

are still actively working in the areas of the former a whorehouse dupak bangunsari. the 

method of collecting data in this research is through indepth interviews and observation. The 

technique of informants who is purposive sampling. 

The result of this research to the promotion health of commercial sex workers after 

the closure of the localization dupak bangunsari the prevention, detection, and promotion. 

Where is the third such action aims to commercial sex workers to avoid sexually transmitted 

diseases. Then the commercial sex workers who prefer access to health care is by way of 

going to see a doctor or clinic to see him. 

Keywords  : workers of commercial sex, disease gender, localization,  

         behavioral health  

Pendahuluan 

Surabaya adalah ibukota provinsi 

Jawa Timur dan merupakan kota terbesar 

kedua setelah Jakarta. Dengan populasi 

penduduk sekitar 3 juta orang, menjadikan 

kota surabaya menjadi kota metropolis, 

sehingga menjadikan Surabaya menjadi 

pusat bisnis, perdagangan, industri, dan 

pendidikan di Indonesia. Namun Surabaya 

juga mendapat sebutan sebagai „kota seks‟ 

sebab memiliki 6 tempat lokalisasi yang 

tersebar di seluruh wilayah Surabaya yaitu 

Dolly dan Jarak di Kecamatan Sawahan, 

Moro Seneng dan Klakahrejo yang ada  di 

Kecamatan Benowo, dan lokalisasi 

Tambak Asri (Kremil) dan Dupak 

Bangunsari di Kecamatan Krembangan. 

Lokalisasi Dupak Bangunsari merupakan 



lokalisasi tertua yang ada di Surabaya dan 

pernah menjadi kawasan prostitusi terbesar 

se-Asia Tenggara dengan jumlah 

PSK  pernah mencapai 3.500 orang. 

Lokalisasi Dupak Bangunsari berdiri sejak 

tahun 60-an dengan jumlah ribuan PSK 

dan ratusan wisma sehingga membuat 

lokalisasi Dupak Bangunsari sangat ramai 

pengunjung sebab lokalisasinya yang dekat 

dengan Pelabuhan Tanjung Perak dan pada 

saat itu transportasi massal masih banyak 

yang menggunakan kapal laut sehingga 

para lelaki hidung belang sangat tertarik 

untuk berkunjung. Para pengunjung 

lokalisasi bukan hanya warga sekitar dan 

pendatang dari luar kota bahkan warga 

asing pun banyak yang datang. Tahun 80-

an sampai 90-an adalah masa kejayaan 

karena namanya sangat terkenal hingga 

seluruh Indonesia maupun Asia Tenggara. 

Sumber:(http://news.detik.com/jawatimur/

2613638/beda-dupak-bangunsari-dan-

dolly-2-lokalisasi-yang-sukses-ditutup-

risma) 

Pada tanggal 21 Desember 2012 

meski mendapat perlawanan dari warga 

dan PSK yang ada di dupak Bangunsari 

yang tidak serumit dan sekeras perlawanan 

warga dan PSK yang ada Dolly, lokalisasi 

Dupak Bangunsari berhasil ditutup sebab 

warga dan PSK lambat laun sudah mulai 

sadar dan sering dipengaruhi oleh 

kegiatan-kegiatan yang positif dari Ormas 

setempat yang membuat kegiatan prostitusi 

menjadi berkurang dan hal tersebut dapat 

terlihat dari para warga yang sudah tak 

memperpanjang lagi kontrak wisma yang 

disewa seorang mucikari kepada warga 

sehingga kegiatan prostitusi menjadi 

terhambat bahkan bisa sangat berkurang. 

Sebelum benar-benar ditutup oleh Pemkot 

Surabaya, pada tahun 2009 sampai 

sebelum penutupan lokalisasi Bangunsari, 

kondisi keberadaan lokalisasi PSK di 

Dupak Bangunsari sudah tidak layak dan 

butuh segera dialihfungsikan, dengan 

alasan jumlah rumah tangga dengan 

tempat hiburan (rumah bordil, panti pijat, 

kafe) sudah tidak sebanding, dengan 

http://news.detik.com/jawatimur/2613638/beda-dupak-bangunsari-dan-dolly-2-lokalisasi-yang-sukses-ditutup-risma
http://news.detik.com/jawatimur/2613638/beda-dupak-bangunsari-dan-dolly-2-lokalisasi-yang-sukses-ditutup-risma
http://news.detik.com/jawatimur/2613638/beda-dupak-bangunsari-dan-dolly-2-lokalisasi-yang-sukses-ditutup-risma
http://news.detik.com/jawatimur/2613638/beda-dupak-bangunsari-dan-dolly-2-lokalisasi-yang-sukses-ditutup-risma


prosentase 95 persen rumah tangga dan 0,5 

persen tempat hiburan (rumah bordil, panti 

pijat, kafe) dengan jumlah 605 rumah 

tangga dan 82 tempat hiburan (rumah 

bordil, panti pijat, kafe). Keberadaan 

tempat Ibadah di Dupak Bangunsari dan 

Bangunrejo yang terus bertambah setiap 

tahun seperti terdapat 3 Masjid (Masjid 

Nurul Fattah, Masjid Nurul Hidayah dan 

Masjid At-Taqwa), 25 Musholla dan 1 

Gereja. Dan juga semakin banyaknya 

Sekolah atau Lembaga Pendidikan seperti 

SD/SMP Muhammadiyah 11, SMP Tunas 

Buana, TK Aisyiyah, SD/TK ABA 

Muchsin. Serta Taman Pendidikan Islam 

dan Al-Quran yang menjamur di setiap 

masjid dan Musholla dengan jumlah 15 

lembaga pendidikan baik formal maupun 

non formal. Hal-hal tersebut memperkuat 

keinginan Pemkot Surabaya untuk segera 

menutup lokalisasi di Dupak Bangunsasri. 

Sumber: (Arsip PCM Krembangan) 

Penutupan lokalisasi Dupak 

Bangunsasri memberikan dampak kepada 

163 PSK yang dipulangkan ke tempat 

mereka berasal dengan pesangon sebesar 3 

juta rupiah untuk masing-masing PSK dan 

sebanyak 58 wisma atau tempat hiburan 

ditutup serta 50 mucikari diberi pesangon 

dengan harapan dapat beralih menjadi 

penjahit, pembuat roti, dan berdagang, 

tetapi dugaan akan munculnya lokalisasi 

baru patut diwaspadai, karena keberadaan 

bisnis prostitusi sendiri tidak lepas dari 

hukum ekonomi. Pada awalnya seks 

adalah ruang privat dan merupakan 

kebutuhan pribadi. Ketika kebutuhan tidak 

bisa dikendalikan, maka institusi 

perdagangan pun muncul layaknya hukum 

ekonomi supply and demand. Sehingga 

prostitusi merupakan jelmaan dari 

institusi perdagangan dengan komoditas 

layanan seks. Sumber: 

(http://kabarindiependen.com/2013/03/da

mpak-tutupnya-lokasi-prostitusi-di-

surabaya/) 

Fokus Penelitian 

Dilihat dari latar belakang yang sudah 

dijelaskan diatas, sebelum penutupan 

lokalisasi Dupak Bangunsari pemerintah 

http://kabarindiependen.com/2013/03/dampak-tutupnya-lokasi-prostitusi-di-surabaya/
http://kabarindiependen.com/2013/03/dampak-tutupnya-lokasi-prostitusi-di-surabaya/
http://kabarindiependen.com/2013/03/dampak-tutupnya-lokasi-prostitusi-di-surabaya/


kota Surabaya dan Dinas Kesehatan kota 

Surabaya yang dibantu oleh puskesmas 

rutin memberikan penyuluhan mengenai 

kesehatan dan penyakit kelamin, sehingga 

pemerintah bisa mengontrol PSK yang 

terjangkit penyakit kelamin. Berbeda 

dengan setelah penutupan lokalisasi, 

pemerintah kota Surabaya dan Dinas 

Kesehatan kota Surabaya menghentikan 

kegiatan penyuluhan mengenai kesehatan 

dan sudah tidak bisa lagi mengontrol 

kesehatan PSK, apakah ada yang terjangkit 

penyakit kelamin atau tidak. Kemudian 

upaya PSK untuk mendapatkan pelayanan 

kesehatan pun mengalami gangguan akibat 

penutupan lokalisai Dupak Bangunsari. 

Sehingga rumusan masalah penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana perilaku kesehatan 

yang dikembangkan oleh PSK 

(pekerja seks komersial) untuk 

menjaga kesehatannya agar tidak 

terjangkit penyakit seksual (PMS) 

pasca penutupan lokalisasi di 

Dupak Bangunsari Surabaya? 

2. Bagaimana akses yang dipilih oleh 

PSK (pekerja seks komersial) 

untuk mendapatkan pelayanan 

kesehatan agar tidak terjangkit 

penyakit seksual (PMS) pasca 

penutupan lokalisasi di Dupak 

Bangunsari Surabaya ? 

Perilaku Kesehatan Reproduksi Pekerja 

Seks Komersial (PSK) Pasca Penutupan 

Lokalisasi Dupak Bangunsari 

Sebelum lokalisasi Dupak 

Bangunsari ditutup oleh pemerintah 

Kotamadya Surabaya, semua tindakan dan 

perilaku pekerja seks komersial (PSK) 

dapat dipantau oleh Dinas Kesehatan 

Surabaya. Hal ini dapat dimengerti, karena 

setiap sebulan sekali Dinas Kesehatan 

Surabaya selalu mengadakan penyuluhan 

mengenai kesehatan dan penyakit kelamin 

di Balai RW Dupak Bangunsari, dan 

semua PSK yang berada di lokalisasi 

Dupak Bangunsari diwajibkan untuk 

mengikuti penyuluhan yang diadakan 

Dinas Kesehatan kota Surabaya tersebut. 

Selain itu, Dinas Kesehatan yang juga 



bekerja sama dengan puskesmas yang 

berada di daerah Dupak Bangunsari saling 

bekerja sama untuk memantau tingkat 

kehadiran PSK ke puskesmas untuk 

pemeriksaan kesehatan rutin dan 

pemberian obat ataupun suntikan. Tujuan 

dari Dinas Kesehatan kota Surabaya 

melakukan kegiatan tersebut tidak lain 

adalah untuk melakukan pencegahan 

terhadap penularan penyakit menular 

seksual (PMS) yang ada di lokalisasi 

Dupak Bangunsari Surabaya. Di samping 

itu, Dunas Kesehatan kota Surabaya juga 

memantau apakah pekerja seks komersial 

yang berada di lokalisasi Dupak 

Bangunsari Surabaya sudah menerapkan 

pola perilaku hidup sehat dalam melayani 

pelanggan saat melakukan praktek 

prostitusi. 

Setelah lokalisasi Dupak 

Bangunsari ditutup oleh pemerintah kota 

Surabaya yang dipimpin oleh wali kota 

Surabaya yaitu Ibu Risma pada 21 

Desember 2012, maka penyuluhan 

mengenai kesehatan dan penyakit kelamin 

dari Dinas Kesehatan kota Surabaya pun 

berhenti melakukan kegiatan 

penyuluhannya, sebab Dinas Kesehatan 

kota Surabaya beranggapan apabila 

lokalisasi Dupak Bangunsari ditutup maka 

praktek prostitusi di Dupak Bangunsari 

akan berhenti pula. Pemerintah kota 

Surabaya berharap, dengan ditutupnya 

lokalisasi Dupak Bangunsari Surabaya 

para PSK yang sudah dibekali dengan 

keterampilan sesuai dengan bakat atau 

keinginan dan pesangon dapat pulang ke 

daerah masing-masing untuk membuka 

usaha sendiri serta membuka lembaran 

hidup yang baru, tidak mengingat lagi 

kehidupan yang suram sewaktu bekerja 

sebagai PSK di lokalisasi Dupak 

Bangunsari. Akan tetapi, kenyataannya 

berbeda dengan apa yang sudah 

diharapkan oleh pemerintah kota 

Surabaya, tidak semua PSK yang berasal 

dari desa bersedia kembali ke asal daerah 

mereka untuk membuka usaha baru kecil-

kecilan secara mandiri. Justru uang 

pesangon yang telah dibagikan oleh 



pemerintah kota Surabaya tidak dapat 

dimanfaatkan dengan baik oleh beberapa 

PSK yang tidak ingin benar-benar berhenti 

berprofesi sebagai PSK. Akan tetapi, tidak 

semua PSK melakukan hal tersebut, 

terbukti dari beberapa PSK yang 

memanfaatkan dengan baik keterampilan 

dan uang pesangon dari pemerintah kota 

Surabaya dapat membuka usaha sendiri 

dan dapat melupakan kehidupannya 

sebagai PSK di lokalisasi Dupak 

Bangunsari. PSK yang nakal dan tidak 

ingin berhenti bekerja sebagai PSK tidak 

sedikit yang tetap memilih tinggal di bekas 

lokalisasi Dupak Bangunsari, dan 

menyebar ke seluruh daerah sekitar bekas 

lokalisasi Dupak Bangunsari dengan tetap 

membuka praktek prostitusi secara 

sembunyi-sembunyi. Keadaan yang 

demikian itu, secara tidak langsung juga 

mendapat dukungan dari masyarakat 

setempat yang hingga kini membiarkan 

dan tidak menghentikan praktek prostitusi 

sembunyi-sembunyi tersebut, bahkan 

cenderung masyarakat membiarkan dan 

membantu menutupi adanya praktek 

prostitusi secara sembunyi-sembunyi 

dengan cara tidak melaporkan kepada 

pihak keamanan dan polisi sekitar. 

Memang perubahan yang terjadi pasca 

penutupan lokalisasi Dupak Bangunsari 

terlihat jelas perubahannya terbukti dengan 

penutupan wisma-wisma di lokalisai 

Dupak Bangunsari, tidak adanya wanita 

yang mangkal pada malam hari untuk 

menunggu pelanggan, namun apabila 

dilihat lebih dalam lagi, masih terlihat 

banyak wanita di sekitaran Dupak 

Bangunsari masih mangkal pada malam 

hari untuk menunggu pelanggan dan 

melakukan praktek prostitusi secara 

sembunyi-sembunyi. 

Tidak adanya lagi pemantauan 

kesehatan pekerja seks komersial oleh 

Dinas Kesehatan kota Surabaya, 

menimbulkan pertanyaan mengenai 

perilaku PSK yang menjalankan praktek 

prostitusi secara sembunyi-sembunyi di 

bekas lokalisasi Dupak Bangunsari 

mengenai kesehatannya. Selain itu, dengan 



ditutupnya lokalisasi Dupak Bangunsari 

oleh pemerintah kota Surabaya, tentunya 

akses PSK untuk mendapatkan pelayanan 

kesehatan juga akan mengalami gangguan. 

Pada akhirnya, akan berdampak pada 

kesehatan PSK yang berpraktek secara 

sembunyi-sembunyi.       

Berdasarkan penjelasan diatas, 

maka pada bab ini fokus penelitian  adalah 

menganalisis perilaku kesehatan PSK 

sesudah penutupan lokalisasi Dupak 

Bangunsari, dimana sebelum penutupn 

lokalisasi Dupak Bangunsari pemerintah 

Kota Surabaya ikut mengontrol dan 

meningkatkan kesehatan PSK karena PSK 

dianggap sebagai salah satu faktor 

penyebar penyakit menular seksual (PMS). 

Dari usaha pemerintah tersebut, seperti 

himbauan pergi ke puskesmas mengecek 

kesehatan lalu diberi obat, suntikan, 

maupun kondom sebagai upaya 

pencegahan PMS dirasa cukup banyak 

memberikan efek positif  kepada PSK 

yang ikut berpartisipasi. Selanjutnya 

perilaku kesehatan PSK diatas akan 

dikaitkan dengan teori tindakan sosial dari 

Max Weber yang dibagi menjadi 4 tipe 

dasar tindakan  yaitu teori tindakan 

rasional instrumental (zwerk rational), 

rasional yang berorientasi nilai (werk 

rational), tindakan yang dipengaruhi oleh 

emosi (affectual action), tindakan 

tradisional (traditional action) dengan 

perilaku kesehatan dari Alonso yang terdiri 

dari 4 aktivitas yaitu prevention 

(pencegahan), detection (memeriksakan 

diri), promotion (upaya memotivasi diri 

sendiri), protection (upaya dari 

pemerintah). 

Perilaku Kesehatan 

 Perilaku kesehatan adalah respon 

seseorang (organisme) terhadap stimulus 

atau obyek yang berkaitan dengan sakit 

dan penyakit, sistem pelayanan kesehatan, 

makanan, minuman serta lingkungan 

(Soekidjo Notoatmojo,2003). Perilaku 

kesehatan yang tepat biasanya dilakukan 

oleh individu-individu yang sadar betul 

akan pentingnya kesehatan. 



Pergi ke pelayanan kesehatan tidak 

hanya bertujuan untuk memulihkan 

kualitas kesehatan individu. Lebih 

daripada itu, dengan adanya tindakan pergi 

ke pelayanan kesehatan dapat memberikan 

pengaruh positif terhadapa perilaku 

individu, sehingga perilaku individu akan 

mampu mewujudkan sikap dan budaya 

hidup sehat. Menurut sebagian psikolog, 

perilaku manusia berasal dari dorongan 

yang ada dalam diri manusia dan dorongan 

itu merupakan salah satu usaha untuk 

memenuhi kebutuhan yang ada dalam diri 

manusia. Dengan adanya dorongan 

tersebut, menimbulkan seseorang 

melakukan sebuah tindakan atau perilaku 

khusus yang mengarah pada tujuan (Heri 

Purwanto: Pengantar Perilaku Manusia 

untuk Perawat, Jakarta : EGC, 1999) 

Sementara itu, pada sosiolog 

melihatnya bahwa perilaku manusia tidak 

bisa dipisahkan dari konteks atau setting 

sosialnya. Untuk sekedar contoh, dorongan 

dalam diri manusia untuk makan 

disebabkan karena adanya rasa lapar. Pada 

konteks aktualnya maka manusia untuk 

makan ini menunjukkan cara dan pola 

yang berbeda, sesuai dengan situasi 

sosialnya masing-masing. Pada konteks 

itulah, maka dorongan dalam diri 

dipengaruhi pula oleh setting sosial yang 

berkembang di seputar individu tersebut. 

dengan demikian, perilaku manusia itu 

perlu dipahami dalam konteks yang lebih 

luas (Mowou Sudarma, 2008).  

Perilaku kesehatan akan bisa 

maksimal dilakukan apabila kondisi 

ekonomi baik, karena fasilitas-fasilitas 

pelayanan kesehatan yang akan didapatkan 

pun akan maksimal hasilnya, karena 

sekarang pelayanan kesehatan dirasa 

mahal untuk kalangan tertentu. PSK yang 

hanya menggantungkan hidupnya kepada 

pelanggan yang datang dan mendapatkan 

penghasilan yang tidak menentu cenderung 

kurang bisa melakukan tindakan kesehatan 

yang maksimal, apalagi keluarga yang 

ditanggung kehidupannya cukup banyak. 

PSK yang kehidupannya pas-pasan tidak 

akan memperdulikan apakah makanan 



yang dikonsumsi bergizi atau tidak, 

lingkungan yang ditinggali bersih atau 

tidak, sampai pergi ke dokter pun hanya 

karena sakit yang umum seperti batuk, 

demam, dan pilek padahal resiko PSK 

yang kurang peduli kepada kesehatannya 

sangat besar yaitu terjankit PMS. Penyakit 

menular seksual yang biasanya menyerang 

PSK adalah HIV/AIDS dimana penyakit 

HIV/AIDS sampai sekarang belum ada 

obatnya sehingga sudah dipastikan orang 

yang terjangkit HIV/AIDS pasti akan 

mengalami kematian cepat atau lambat. 

Dari penjelasan diatas, nampaklah 

bahwa perilkau individu sudah terpola 

sedemikian rupa berdasarkan 

perjalanannya persepsi dan pemahaman 

yang diperolehnya saat menerima stimulus 

tersebut. Artinya, individu akan merespon 

stimulus berdasarkan perjalanannya, 

persepsi dan pemahamannya untuk 

melakukan tindakan melawan stimulus. 

Selain itu perilaku individu, dipengaruhi 

oleh status sosial individu. Misal, individu 

dengan status sosial rendah, begitu 

merasakan dirinya sakit kepala, maka 

tindakan untuk melawan sakitnya minum 

jamu atau membeli obat sakit kepala di 

warung atau toko obat. Berbeda dengan 

individu dengan status sosial tinggi, 

apabila sakit kepala, maka individu ini 

akan memeriksakan penyakitnya ke 

dokter. 

 Menurut Soekidjo Notoatmojo 

(2003) perilaku kesehatan dapat 

diklarifikasikan menjadi 3 kelompok, 

yaitu: 

a. Perilaku pemeliharaan kesehatan 

(Health Maintenance) 

Perilaku atau usaha seseorang untuk 

memelihara dan menjaga kesehatan agar 

tidak sakit dan usaha penyembuhan jika 

sakit. Dari hasil penelitian diperoleh data, 

bahwa seluruh informan melakukan 

perilaku pemeliharaan kesehatan. Di dalam 

perilaku pencegahan penyakit dan 

penyembuhan serta pemulihan kesehatan, 

para informan tetap memerikasakan 

dirinya, baik ke dokter ataupun ke 



puskesmas, walaupun lokalisasi Dupak 

Bangunsari sudah ditutup dengan 

memperoleh suntik dan obat, PSK 

informan berharap dapat sembuh dari 

sakit. Adapun untuk pemulihan kesehatan, 

PSK informan ada yang minum jamu agar 

cepat sehat. Adapun untuk perilaku 

peningkatan kesehatan, seluruh informan 

mengikuti kegiatan olah raga seminggu 

sekali yang diadakan oleh masyarakat 

setempat maupun organisasi 

kemasyarakatan yang ada di wilayah 

Dupak Bangunsari. 

PSK yang melakukan perilaku 

pemeliharaan kesehatan akan menjaga pola 

makan yang seimbang, tidak memakan 

makanan yang dirasa cukup mengandung 

banyak penyakit, serta apabila PSK sakit 

maka ia akan pergi ke puskesmas atau 

dokter untuk memeriksakan keadannya. 

b. Perilaku pencarian dan penggunaan 

sistem atau fasilitas pelayanan 

kesehatan atau pencarian 

pengobatan (Health Seeking 

Behavior)  

Upaya atau tindakan seseorang pada 

saat menderita penyakit dan atau 

kecelakaan. Dari hasil wawancara dengan 

PSK informan, memperlihatkan bahwa, 

meskipun lokalisasi Dupak Bangunsari 

sudah ditutup oleh pemerintah kota 

Surabaya, informan masih memperoleh 

kemudahan akses ke pelayanan kesehatan, 

baik dokter maupun puskesmas. Pada saat 

dirinya merasakan tidak enak, PSK 

informan pergi ke dokter praktek ataupun 

puskesmas untuk berobat. Selain untuk 

berobat, PSK informan pergi ke dokter 

atau puskesmas untuk memeriksakan 

dirinya, apakah terjangkit penyakit 

menular seksual (PMS) atau tidak. 

Tindakan atau perilaku yang 

ditampakkan mulai dari mengobati sendiri 

(Self Treatment) sampai dengan mencari 

pengobatan ke luar negeri. Penyakit yang 

paling berisiko dimiliki PSK adalah 

HIV/AIDS dimana melakukan seks dengan 

berganti-ganti pasangan. Cukup banyak 

PSK yang sudah cukup mengerti akan 

resiko pekerjaannya apabila ia memiliki 



rasa peduli yang tinggi akan kesehatannya 

maka ia akan melakukan pemeriksaan 

kesehatan rutin ke pelayanan kesehatan 

karena resiko terkena HIV/AIDS yang 

paling parah adalah kematian, sehingga 

PSK yang terjangkit HIV/AIDS akan pergi 

ke dokter dan mengusahakan 

kesehatannya. 

c. Perilaku kesehatan lingkungan  

Bagaimana seseorang merespon 

lingkungan, baik fisik maupun sosial 

budaya agar lingkungan tidak 

mempengaruhi kesehatannya. Dari 

perilaku pemeliharaan kesehatan dan 

perilaku pencarian dan penggunaan 

fasilitas pelayanan kesehatan, walaupun 

lokalisasi Dupak Bangunsari, PSK 

informan tetap memelihara kesehatan 

dengan mendatangi fasilitas pelayanan 

kesehtan yang ada di wilayah tersebut. 

Tindakan-tindakan yang dilakukan PSK 

informan, adalah merupakan aktivitas yang 

dilakukan untuk memperoleh kesehatan 

dan melakukan pencegahan terhadap 

masalah kesehatan.  

Terkait dengan keadaan di atas Alonso 

(1993) mengajukan 4 dimensi perilaku 

kesehatan, antara lain: 

 Prevention (pencegahan) 

yang bertujuan untuk 

meminimalisir resiko 

terkena penyakit, sakit, 

kecelakaan. 

 Detection (deteksi) adalah 

aktivitas untuk mendeteksi 

penyakit sebelum gejala 

muncul, termasuk 

pemeriksaan medis 

 Promotion terdiri dari 

upaya untuk mendorong 

dan mempersuasi individu 

untuk menungkatkan status 

kesehatan dan menghindari 

perilaku yang merugikan 

kesehatan 

 Protection (perlindungan) 

kegiatan protective yang 

dilakukan masyarakat lebih 

dari sekedar level individu. 

Termasuk upaya yang 



membuat lingkungan 

dimana orang dapat hidup 

secara sehat sedapat 

mungkin. Pengerjaannya 

melibatkan monitoring 

lingkungan fisik dan 

lingkungan sosial dimana 

orang-orang tinggal, 

infrastruktur, sistem 

tranportasi, ketersediaan 

makanan, udara, air, tempat 

kerja, serta perkembangan 

kebijakan pembangunan 

sosial ekonomi untuk 

mendukung upaya 

peningkatan kesehatan   

Dari apa yang sudah dilakukan 

oleh PSK informan terkait dengan 4 

dimensi perilaku kesehatan dari Alonso, 

terutama pada saat lokalisasi Dupak 

Bangunsari sudah ditutup, paling tidak 

sudah melakukan 2 perilaku kesehatan, 

yaitu: prevention, detection 

- Prevention, PSK informan di 

dalam meminimalkan resiko sakit, 

selain minum jamu dan berolah 

raga, juga memeriksakan diri ke 

dokter praktek maupun puskesmas 

untuk penyembuhan sakit demam, 

batuk pilek, dan pusing. 

- Detection, pada saat badan 

dirasakan kurang enak, PSK 

informan mengunjungi dokter atau 

puskesmas, untuk memeriksakan 

dirinya terjangkit PMS atau tidak. 

Tindakan Sosial PSK Terkait Dengan 

Perilaku Kesehatan 

 Tindakan sosial individu, tidak 

terlepas dari apa yang pernah dialami, 

dipersepsi dan dipahaminya. Teori 

tindakan sosial yang dikemukakan oleh 

Max Weber, menjelaskan adanya empat 

tindakan sosial yang dilakukan individu 

berdasarkan apa yang dialami, dipersepsi 

dan dipahaminya. Keempat tindakan sosial 

itu adalah, sebagai berikut : 

1. Rasional Instrumental (Zweck  Rational) 

 Rasional Instrumental (Zweck 

Rational) atau tindakan rasional 



instrumental adalah tindakan sosial yang 

melandaskan diri kepada pertimbangan-

pertimbangan manusia yang rasional. 

Dengan kata lain, tindakan rasional 

instrumental ini adalah suatu tindakan 

sosial yang ditujukan untuk mencapai 

tujuan semaksimal mungkin dengan 

menggunakan dana serta daya seminimal 

mungkin hal ini diperhitungkan dan 

dikejar secara rasional. Dalam penelitian 

ini tindakan sosial rasional instrumental 

yang dilakukan PSK adalah memakai 

kondom di setiap melakukan praktek 

prostitusi agar tidak terjangkit PMS, ketika 

PSK sakit maka ia akan pergi ke dokter 

atau puskesmas untuk mendapatkan 

kesembuhan 

2. Rasional Nilai (Wert Rational) 

 Rasional Nilai (Wert Rational) atau 

tindakan rasional nilai adalah tindakan 

sosial yang rasional. Namun 

menyandarkan diri pada suatu nilai-nilai 

absolut tertentu. Nilai-nilai yang dijadikan 

sandaran ini bisa nilai etis, estetistis, 

keagamaan atau pula nilai-nilai lain. 

Sehingga dalam tindakan rasional nilai ini 

manusia selalu menyandarkan tindakannya 

yang rasional pada suatu keyakinan 

terhadap sutu nilai tertentu. Dalam 

penelitian ini tindakan rasional nilai yang 

dilakukan PSK adalah ketika PSK sedang 

mengalami sakit ia pergi ke pengobatan 

alternatif yang dipercaya turun menurun 

oleh masyarakat atau leluhurnya sebagai 

pengobatan yang ampuh dan mujarab 

untuk menghilangkan penyakit 

3. Afektual 

 Tindakan afektual adalah tindakan 

yang dilakukan atau timbul karena 

dorongan motivasi yang bersifat 

emosional. Tindakan afektual ditentukan 

oleh keadaan emosional individu tersebut.  

4. Tradisional 

 Tindakan tradisional merupakan 

tindakan sosial yang didorong oleh tradisi 

masa lampau dan berorientasi pada masa 

lampau. Tradisi dalam pengertian ini 

adalah suatu kebiasaan bertindak yang 

berkembang di masa lampau. Tradisi 

dalam pengertian ini adalah sutu kebiasaan 



bertindak yang berkembang di masa 

lampau dan berlandaskan hukum-hukum 

normatif yang telah ditetapkan secara tegas 

oleh masyarakat. Dalam penelitian ini 

tindakan tradisional yang dilakukan PSK 

adalah tindakan PSK yang sedang 

mengalami sakit yang rutin meminum 

obat-obat tradisional yang dipercaya dapat 

memberikan kesegaran dalam tubuh dan 

mencegah dari berbagai penyakit. 

 Tindakan sosial weber diatas 

dilakukan oleh PSK untuk mencegah 

dirinya dari penyakit, sampai 

menyembuhkan dirinya dari penyakit. 

Tindakan sosial di atas bisa terlaksana 

apabila ada keinginan yang kuat dari PSK 

yang benar-benar memperdulikan 

kesehatannya sebab resiko penyakit yang 

dialami pun tidak main-main, mungkin 

bagi sebagian PSK pergi ke pelayanan 

kesehatan hanya untuk melakukan cek 

kesehatan dengan kondisi badan yang 

masih sehat merupakan hal jarang 

dilakukan karena terkendala kondisi 

ekonomi yang kurang baik sebab biaya 

yang dikeluarkan bisa dialihkan untuk 

keperluan kebutuhan yang lain, kemudian 

rasa peduli keluarga kepada PSK yang 

sedang sakit diantar ke dokter untuk 

mendapat pengobatan serta tradisi turun 

menurun yang masih dipercaya oleh PSK 

membuat tindakan sosial tradisional masih 

bisa terlaksana.  

 Dari temuan data yang ditemukan 

peneliti di lapangan tindakan sosial 

rasional instrumental adalah tindakan yang 

umum wajib dilakukan oleh PSK sebab 

tindakan ini menggunakan pertimbangan-

pertimbangan rasional untuk mencapai 

tujuan. Nilai adalah sesuatu yang dianggap 

baik dan benar sesuai dengan moral dan 

aturan-aturan yang dipatuhi oleh 

masyarakat. Tindakan rasional nilai adalah 

tindakan rasional yang semua didasari oleh 

hal-hal yang baik dan benar baik menurut 

agama, etis, dsb. PSK yang bekerja untuk 

menghidupi keluarganya di kampung 

sudah melakukan tindakan rasional yang 

berdasarkan agama maupun moral yang 

ada di mayarakat sebab menelantarkan 



keluarga adalah tindakan yang salah. PSK 

yang berpisah dari keluarga yang berada 

jauh di kampung menjadikan PSK yang 

tinggal di kota Surabaya harus bisa hidup 

mandiri. Namun apa daya apabila seorang 

PSK jatuh sakit membuat PSK 

membutuhkan pertolongan orang lain 

untuk pergi ke dokter seperti tetangga 

maupun teman-teman yang sama 

profesinya sebagai PSK mengantarkan 

PSK yang lain untuk pergi ke dokter agar 

bisa disembuhkan. Tindakan afeksi ini 

dilakukan karena teman PSK yang merasa 

kasihan melihat temannya mengalami 

kesakitan. Semua informan tentu pernah 

melakukan tindakan ini karena merasa 

sama-sama berjuang hidup di kota 

Surabaya dan saling membantu merupakan 

tindakan yang baik sehingga semua orang 

tentu pernah melakukan. 

 Perkembangan jaman yang sudah 

maju ini membuat peralatan medis maupun 

pengobatan dibantu dengan teknologi 

canggih sehingga obat-obat yang 

dihasilkan pun sangat mujarab untuk 

menyembuhkan penyakit. Tapi tidak 

semua informan sependapat dengan hal 

tersebuat karena masih ada PSK yang 

melakukan tindakan tradisional dengan 

cara membeli jamu tradisional yang dirasa 

lebih mujarab dibandingkan dengan pergi 

ke dokter yang dibantu oleh alat-alat 

canggih.  Dari perilaku kesehatan informan 

seperti sudah dijelaskan di atas (dimensi 

Alonso), apabila dikaitkan dengan 

tindakan sosial dari Max Weber, akan 

tetapi bagaimana perilaku kesehatan PSK 

informan berpengaruh terhadap tindakan 

sosialnya. 

 Di dalam perilaku kesehatan untuk 

meminimalisasikan resiko sakit 

(prevention), PSK informan selalu 

memeriksakan diri ke dokter atau 

puskesmas untuk penyembuhan saat sakit 

demam maupun batuk-pilek. Dari perilaku 

kesehatan yang prevention ini, maka sosial 

tindakan informan dikatakan sebagai 

tindakan rasional nilai. Apa yang 

dilakukan informan dengan pergi ke dokter 

atau pun puskesmas saat sakit, adalah 



suatu tindakan yang menyandarkan diri 

pada nilai – nilai absolut tertentu. Atau 

dengan kata lain, tindakan PSK informan 

untuk pergi ke dokter atau puskesmas saat 

sakit, adalah salah satu tindakan rasional 

yang menyandaran pada suatu keyakinan 

nilai tertentu, yaitu akan cepat sembuh. 

 Bentuk prevention yang juga 

dilakukan oleh PSK informan untuk 

meminimalkan resiko sakit, adalah dengan 

minum jamu maupun berolahraga. 

Tujuannya adalah, agar badan tetap bugar 

dan sehat, demikian yang diungkapkan 

oleh para informan. Minum jamu dan 

berolahraga, merupakan tindakan sosial 

yang didorong oleh tradisi dan berorientasi 

pada masa lampau. Tradisi disini adalah, 

suatu kebiasaan minum jamu dan 

berolahraga dari masyarakat agar badan 

tetap bugar dan terjaga kesehatannya. 

 Kemudian, untuk praktek prostitusi 

setelah lokalisasi ditutup, PSK informan 

dalam aktivitas melayani pelanggan selalu 

berusaha melindungi kesehatannya. 

Penggunaan kondom, selalu dilakukan dan 

dianjurkan oleh PSK informan kepada 

pelanggannya. Perilaku kesehatan yang 

protection ini, dapat menghindarkan PSK 

dari penyakit menular seksual (PMS) serta 

akibat-akibat yang ditimbulkannya. 

Dengan melandaskan diri pada 

pertimbangan-pertimbangan yang rasional, 

maka tindakan sosial yang rasional yang 

instrumental ini, penggunaan kondom pada 

pelanggan, adalah bertujuan untuk 

mencapai kesehatan yang bebas dari PMS 

maupun akibat-akibat yang 

ditimbulkannya.  

 Adapun aktivitas PSK informan 

untuk selalu mendeteksi penyakit akibat  

dari melayani pelanggannya (detection), 

dilakukan pada saat badan dirasakan 

kurang enak dengan pergi ke dokter, untuk 

memastikan terjangkit PMS atau tidak. 

Aktivitas mendeteksi ada tidaknya PMS, 

merupakan tindakan sosial yang rasional. 

Dengan menyandarkan pada nilai-nilai, 

memeriksa kesehatan apa terjangkit PMS 

atau tidak, adalah suatu tindakan rasional 

yang berdasarkan pada keyakinan, dengan 



memeriksakan diri ke dokter, maka ada 

tidaknya penyakit akan diketahui dan 

dapat disembuhkan secepatnya. 
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