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Salah satu masalah dalam pencegahan penyakit menular seksual dan HIV/AIDS di Indonesia 
maupun dinegara lain di dunia adalah karena belum tersedianya alat proteksi(pelindung)bagi 
pekerja seks komersial(PSK) dan pasangan seksnya. Kondom adalah salah satu alat yang bisa 
dipakai dan dipergunakan oleh pekerja seks komersial baik laki-laki maupun wanita yang 
berfungsi untuk mencegah atau mengurangi cara penularan 9transmisi) penyakit yang 
diseababkan oleh hubungan seksual dari pasangan wanita ataupun sebaliknya.  
Terbukti semakin meningkatnya kasus HIV/AIDS diKabupaten Pontianak dari tahun ketahun 
menunjukkan bahwa kondom seabagai alat pencegahan penyakit tersebut belum banyak dipakai 
oleh pekerja seks komersial, deangan kata lain PSK enggan memakainya pada saat melakukan 
hubungan seks dengan pasangannya,sehingga berakibat terjadi peningkatan kasus PMS dan 
HIV/AIDS. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui gambaran perilaku pemakaian kondom 
pada pekerja seks komersial dalam upaya pencegahan HIV/AIDS.Di Kabupaten Pontianak 
metode yapenelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, sedangkan subyek penelitiannya 
adalah pekerja seks komersial yang ada diwilayah Kabupaten Pontianak. Data kualitatif 
dikumpulkan deangan cara wawancara mendalam terhadap kerja seks komersial sesuai dengan 
kriteria yang telah ditentukan oleh peneliti. Data kualitatif yang telah terkumpul dianalisa 
deangan menggunakan metode Triangulasi.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar pekerja seks komersial kurang baik dalam 
pengetahuannya tentang kondom sedangkan pengetahuan lain sudah baik, keyakinan dan 
sikapnya terhadap pemakaian kondom pada saat melakukan hubungan seksual sudah baik. 
Dukungan teman, majikan,(mucikari dalam menyediakan kondom masih kurang baik. Upaya 
yang dilakukan oleh pekerja seks komersial akan pencegahan penularan penyakit HIV/AIDS 
sebagian besar sudah baik.  
Segai saran agar pemerintah Kabupaten Pontianak mengalokasikan dana atau anggaran guna 
mendukung kegiatan penanggulangan penyakit HIV/AIDS. Dan agar majikan (mucikari) 
berusaha untuk mencari sponsor dalam penyediaan kondom, sehingga selalu ada persediaan pada 
saat diperlukan.  
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