
Panduan Untuk 
Petugas LSM Dalam 
Pemberian Informasi 
Kepada Populasi Kunci 

COVID-19 & 
POPULASI 
KUNCI:

Perhatian: 

Panduan ini tidak untuk 
dibagikan secara langsung 
kepada populasi kunci, tetapi 
sebagai pegangan petugas 
penjangkau dan pendamping 
dalam memberikan informasi 
terkait COVID-19 kepada 
populasi kunci melalui berbagai 
sarana virtual yang Anda miliki. 

Membagikan materi ini secara 
langsung apa adanya mungkin 
akan merugikan populasi 
kunci yang Anda dampingi 
karena sensitivitas isinya dan 
ketidakmampuan kita mengontrol 
penyebaran materi ini. Ikuti 
petunjuk “Jalur Penyampaian 
Pesan” di bawah ini untuk 
membagikan informasi ini 
kepada populasi kunci. 

Penerima layanan program 
HIV, termasuk anggota 
populasi kunci dan mereka 
dalam jaringan ponci yang 
dijangkau oleh petugas 
penjangkau atau influencer

Kelompok Sasaran

Beri petugas penjangkau 
pelatihan/orientasi tentang 
pesan-pesan ini, dan 
bagaimana menyampaikan 
pesan-pesan ini dalam 
diskusi mereka dengan 
populasi kunci

Jalur Penyampaian 
Pesan

Adaptasikan pesan menjadi 
gambar atau daftar yang 
mudah dibagikan di media 
sosial bersama influencer 
atau pendidik sebaya yang 
dapat memasukkan pesan 
ini ke dalam konten mereka 
atau melakukan posting 
ulang.

Seks dan COVID-19

1. Apakah virus corona dapat 
ditularkan melalui seks? 

 » Virus corona ditularkan dari satu 
orang ke orang lain melalui kontak 
fisik yang erat (kurang dari 2 meter).

 » Batuk dan bersin atau kontak 
langsung dengan air liur atau lendir 
(misalnya berciuman, bermesraan) 
dapat menularkan virus corona.

 » Virus corona telah ditemukan di tinja 
orang yang terinfeksi, meskipun 
besaran risiko penularannya belum 
diketahui. Berhati-hatilah saat 
melakukan rimming. 

 » Virus corona belum ditemukan di 
air mani atau cairan vagina.

Topik

Catatan: Gunakan pesan-
pesan ini bersama pesan 
untuk khalayak umum untuk 
mendukung kesehatan tiap 
populasi kunci berkaitan 
dengan COVID-19.

Seks dan 
COVID-19

Seks komersial 
dan COVID-19

Menggunakan 
Napza dan 
COVID-19

Kesinambun-
gan akses ke 
layanan HIV 

2. Apakah saya masih dapat 
menikmati seks dan terhindar dari 
virus corona?

 » Sedapat mungkin, hindari kontak 
erat — termasuk seks — dengan 
orang di luar rumah Kamu. Bila 
Kamu berhubungan seks dengan 
orang lain, batasi jumlah pasangan 
seks Kamu—hindari mereka 
yang memiliki gejala COVID-19 
sedapat mungkin—dan hindari seks 
berkelompok.
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 » Bila Kamu biasanya mencari 
pasangan seks secara online 
atau berhubungan seks dengan 
imbalan uang, pertimbangkan 
untuk rehat dari kencan dengan 
bertemu langsung. Opsi yang 
memungkinkan adalah kencan 
melalui video, sexting (seks 
melalui pesan dan gambar dari 
gawai kamu, atau chat room.

 » Diri Anda sendiri adalah 
pasangan seks yang paling 
aman. Masturbasi tidak akan 
menyebarkan virus corona. 
Pastikan Anda mencuci tangan 
(dan mainan seks apapun) 
dengan sabun dan air selama 
setidaknya 20 detik sebelum dan 
setelah Anda bermasturbasi.

 » Pasangan yang paling aman 
berikutnya adalah seseorang 
yang tinggal bersama Anda. 
Berkontak erat— termasuk 
berhubungan seks — dengan 
hanya sedikit orang membantu 
mencegah penyebaran virus 
corona.

3. Bagaimana saya dapat 
mengurangi risiko saya tertular 
virus corona saat berhubungan 
seks?
 » COVID-19 mudah menular 

melalui ciuman. Hindari 
berciuman dengan seseorang 
yang bukan dalam jaringan 

4. Kapan saya sebaiknya tidak 
berhubungan seks sama sekali?

 » Bila Anda atau pasangan 
kemungkinan terinfeksi 
COVID-19, Anda harus 
menghindari seks, dan terutama 
menghindari berciuman.

Seks dan COVID-19

kontak erat Anda yaitu idealnya 
hanyalah orang yang tinggal 
serumah dengan Anda.

 » Hindari menjilat anus seseorang 
karena virus corona dapat 
masuk ke dalam mulut Anda.

 » Kondom dapat mengurangi 
kontak dengan air liur atau tinja 
saat seks oral atau anal.

 » Mencuci diri dan lainnya 
sebelum dan sesudah seks 
menjadi semakin penting dari 
yang sudah-sudah.

• Cuci tangan Anda dengan 
sabun dan air selama 
setidaknya 20 detik sebelum 
dan sesudah seks.

• Cuci mainan seks dengan 
sabun dan air hangat.

• Disinfeksi keyboard dan 
layar sentuh yang Anda 
pakai bersama orang lain 
(untuk obrolan melalui video, 
menonton film, atau untuk 
hal lain apapun).

 » Bila Anda mulai merasa tidak 
sehat, atau menunjukkan gejala 
COVID-19, yang mencakup 
demam, batuk, tenggorokan 
sakit, dan sesak napas.

 » Bila Anda atau pasangan Anda 
memiliki kondisi medis yang 
dapat menyebabkan infeksi 
COVID-19 menjadi lebih parah, 
Anda perlu menghindari seks. 
Kondisi medis termasuk penyakit 
paru, penyakit jantung, diabetes, 
kanker, atau memiliki sistem 
imun yang lemah (contoh: HIV 
yang belum mencapai supresi 
virus dan memiliki hitung sel 
CD4 yang rendah).

5. Dampak COVID-19 pada 
pekerjaan seks

 » COVID-19 mungkin 
menyebabkan lokalisasi dan 
bar ditutup, dan mungkin 
membatasi kegiatan menjajakan 
seks di jalan. Cantumkan 
kebijakan setempat terkait 
dengan penutupan, lockdown, 
dan pembatasan lain yang 
berkaitan dengan pekerja 
seks (perempuan, laki-laki, 
transgender). 

 » Jumlah klien Anda mungkin 
berkurang, atau akses ke tempat 
yang biasa Anda kunjungi untuk 
memperoleh klien mungkin 

terbatas. Ini dapat mengurangi 
penghasilan Anda dan membuat 
Anda lebih sulit menghidupi diri 
Anda.

 » Siapkan diri untuk menghadapi 
masa di mana penghasilan 
dan mobilitas Anda berkurang. 
Pertimbangkan pekerjaan 
lain dan kegiatan yang dapat 
mendatangkan uang serta 
minta dukungan dari teman dan 
keluarga. 

6. Menjajakan seks dengan lebih 
aman

 » Sedapat mungkin, hindari klien 
yang memiliki gejala COVID-19 
seperti batuk, demam, atau sulit 
bernapas.

 » Bila Anda menerima klien atau 
pasangan di rumah, sediakan 
tempat sanitasi di rumah; 
bersihkan tangan klien dan 
tangan Anda sendiri saat Anda 
bertemu dengan klien.

 » Hindari menyentuh wajah klien 
Anda dan jaga agar klien tidak 
menyentuh wajah Anda.

 » Pertimbangkan layanan yang 
tidak memerlukan sentuhan 
intim seperti layanan berbasis 
web.
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7. Layanan pendukung

8. Mempersiapkan diri untuk 
keterbatasan mobilitas

9. Bila saya menggunakan 
Napza, bagaimana saya dapat 
menghindari virus corona?

 » Bila Anda tidak dapat memperoleh 
cukup klien untuk bertahan dan 
kemungkinan kehilangan tempat 
tinggal Anda, hubungi organisasi 
yang dapat menyediakan bantuan 
semacam ini. Organisasi ini 
memberi dukungan bagi orang-
orang yang terkena dampak 
COVID-19.

 » Bila Anda merasa semakin berisiko 
mengalami kekerasan oleh karena 
lockdown atau PSBB atau tekanan 
harus tinggal di rumah, hubungi 
organisasi yang dapat membantu 
kamu  untuk memperoleh saran 
dan dukungan.

 » Bila Anda dalam terapi pengganti 
opiat, minta fasilitas kesehatan 
atau dokter untuk memberi resep 
obat untuk periode waktu yang 
lebih panjang, setidaknya satu 
bulan. Tanyakan apakah Anda 
boleh melewatkan tes urine dan 
konsultasi selama setidaknya 
satu bulan.

 » Siapkan stok peralatan/materi 
untuk penggunaan Napza 
(yang dapat bertahan selama 
setidaknya 3-4 minggu).

 » Hindari pemakaian bersama 
siapapun segala peralatan 
seperti pipa, bong, vape, atau 
joint, tabung nasal, dan semua 
peralatan menyuntik termasuk 
air untuk sterilisasi, kompor, 
filter, lap, pengikat, dll.

 » Pertimbangkan praktik seks yang 
lebih aman dengan kemungkinan 
penularan COVID-19 yang 
lebih kecil, seperti menghindari 
berciuman, menerapkan posisi 
seks yang dapat mencegah kontak 
wajah, memakai kondom dan 
dental dam untuk mengurangi 
paparan selama seks oral, serta 
mencuci dan melakukan disinfeksi 
sebelum dan setelah seks. 

 » Pertimbangkan pembayaran 
dengan e-money atau 
pembayaran bukan tunai untuk 
menghindari kontak dengan 
benda-benda yang terinfeksi. 

Seks dan COVID-19 Menggunakan Napza dan COVID-19

Mempertahankan akses ke layanan HIV 

 » Cuci tangan dengan sabun dan 
air selama setidaknya 20 detik 
sebelum dan setelah memegang 
uang dan Napza. 

 » Siapkan Napza untuk Anda 
sendiri dan jangan biarkan orang 
lain menyentuh peralatan atau 
napza Anda. Jangan menyentuh 
peralatan atau Napza orang 
lain.

 » Jangan memasukkan kantong/
pembungkus Napza ke dalam 
mulut Kamu. Cuci kantong 
dengan cairan pembersih yang 
mengandung alkohol 60% atau 
lebih.

10. Apakah saya perlu terus minum 
tablet profilaksis prapajanan 
(PrEP) harian saya?

 » Anda perlu terus minum tablet 
PrEP harian Anda bila Anda 
berhubungan seks tanpa 
pelindung dan rentan tertular 
HIV.

 » Tidak ada bukti bahwa PrEP 
mencegah penularan virus 
corona. 

11. Terapi hormon untuk transgender

 » Bila Anda sedang dalam terapi 
hormon atau pengobatan reguler 
lainnya, pertimbangkan untuk 
meminta stok obat hormonal 
tambahan; beberapa layanan 
kesehatan mungkin mengalami 
kekosongan stok atau memiliki 
jumlah staf yang terbatas.

 » Persiapkan diri untuk mengalami 
gejala penarikan/putus obat. 
Siapkan stok obat dan makanan 
untuk membantu Anda selama 
masa detoksifikasi. 

 » Tidak ada bukti bahwa PrEP 
membantu orang sembuh lebih 
cepat dari COVID-19. 

12. Penjangkauan dan tes HIV

 » Anda seharusnya masih dapat 
menjalani tes HIV selama 
penerapan PSBB; akan tetapi, 
kami tidak menganjurkan Anda 
datang menghadiri acara 
edukasi dan tes HIV secara 
berkelompok.
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13. Minta layanan virtual 

14. Stigma dan diskriminasi di lokasi 
layanan

 » Permudah diri Kamu untuk 
memperoleh dukungan medis 
melalui telepon. Tanyakan 
petugas kesehatan Anda apakah 
Anda dapat menghubungi 
mereka melalui telepon atau 
video chat untuk bertanya atau 
menyampaikan kekhawatiran 
yang bersifat rutin, atau untuk 
pemeriksaan rutin. Bila ya, 
simpan informasi kontak mereka 
di telepon Anda untuk referensi 
di kemudian hari. 

 » Beberapa petugas kesehatan 
mungkin kewalahan dengan 
beban kerja yang tinggi, tapi 
bukan berarti mereka memiliki 
alasan untuk melayani Anda 
dengan stigma dan diskriminasi. 
Hubungi kami bila Anda 
merasa diperlakukan buruk di 
fasilitas kesehatan cantumkan 
informasi kontak. Anda juga 
dapat memberi masukan secara 
anonim untuk fasilitas tersebut 
dengan menggunakan survei 
online ini cantumkan tautan ke 
survei umpan balik dari klien 
bila ada.

Mempertahankan akses ke layanan HIV 

Rujukan

1.NYC Sex and Coronavirus Dis-
ease (COVID-19) https://www1.
nyc.gov/assets/doh/downloads/
pdf/imm/covid-sex-guidance.pdf

2.MPACT COVID-19: 10 Tips for 
LGBTI Advocates Worldwide: 
https://mpactglobal.org/covid-
19-10-tips-for-lgbti-advocates-
worldwide/

3.Building Healthy Online Com-
munities Sex and Coronavirus 
Disease (COVID-19): https://
www.bhocpartners.org/coronavi-
rus/

4.INPUD COVID-19 
Harm Reduction Tips for Peo-
ple who Use Drugs https://
twitter.com/INPUD/sta-
tus/1242441510404206592/
photo/1

5.Harm Reduction Coalition Safer 
Drug Use During the COVID-19 
Outbreak: https://drive.google.
com/file/d/1L7BsIaZtYHyd5aK_
wpCktfEBrb2dmiN_/view

6.African Sex Workers Alliance 
Safety Tips for Sex Workers 
on the Coronavirus: https://
twitter.com/AfricaSexWork/sta-
tus/1240281794542526464/
photo/1

Panduan ini diadaptasi dari:  

Messaging Guidance for Key-Population-Focused HIV Programs to Mitigate the Impact of COVID-19, 
Meeting Targets and Maintaining Epidemic Control (EpiC) Project, March 31, 2020. 

 » Minta tes mandiri (self-testing), 
jika tersedia yang dapat kamu 
lakukan sendiri di rumah atau 
dengan bantuan petugas 
penjangkau dari LSM setempta.  
Cantumkan petunjuk setempat 
tentang apa yang harus 
dilakukan klien bila hasil self-test 
mereka reaktif. 

 » Minta nomor telepon dari 
fasilitas kesehatan setempat dan 
petugas penjangkau komunitas 
agar Anda dapat mengakses 
informasi dan layanan rujukan 
kesehatan seksual secara virtual.

 » Beberapa fasilitas kesehatan 
yang mengalami beban kerja 
berlebih mungkin akan meminta 
Anda menunda layanan HIV 
seperti tes atau konsultasi rutin 
untuk HIV. Bila Anda mungkin 
telah terpapar HIV sejak tes 
terakhir Anda, jelaskan hal itu 
ke petugas di fasilitas kesehatan 
agar Anda dapat diberi prioritas 
untuk tes.

 » Ikuti media sosial beberapa 
organisasi layanan HIV setempat 
agar Anda dapat memperoleh 
informasi mutakhir tentang 
program, termasuk saran 
tentang akses layanan HIV 
secara berkelanjutan dan cara-
cara menjaga diri agar tetap 
aman dari COVID-19.
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