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DAFTAR SINGKATAN DAN ISTILAH 
 
AIDS Acquired Immunodeficiency Syndrome (sindrom atau penyakit yang dapat 

menurunkan kekebalan tubuh yang disebabkan oleh virus HIV)  

OBK   Organisasi Berbasis Komunitas 

EJAF  Elton John AIDS Foundation  

HIV Human Immunodeficiency Virus (virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh 
seseorang)  

LGBT  Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender  

LINKAGES  LINKAGES merupakan kependekan dari Linkages across the Continuum of HIV 
Services for Key Populations Affected by HIV. LINKAGES merupakan sebuah 
program yang dillaksanakanoleh FHI 360 untuk pencehagan, perawatan dan 
dukungan HIV AIDS serta memberikan pendampingan teknis kepada 
pemerintah Thailand dan OBK lokal untuk menguatkan layanan bagi ODHA dan 
mereka yang berisiko terinfeksi HIV.  

LSL  LSL merupakan istilah untuk laki-laki yang berhubungan dengan laki-laki. Istilah 
ini mendeskripsikan laki-laki yang berhubungan seks dengan laki-laki lainnya, 
tanpa melihat apakah mereka juga berhubungan seks dengan perempuan 
ataupun mereka yang memiliki identitas sosial atau personal sebagai seoran gay 
atau biseksual. Konsep ini sangat berguna karena juga menyertakan laki-laki 
yang memiliki orientasi heteroseksual namun berhubungan seksual dengan 
laki-laki lainnya.   

LSM   Lembaga Swadaya Masyarakat  

Penjangkauan  Penjangkauan merupakan istilah luas yang mencakup pemberian informasi, 
edukasi serta komunikasi terkait tes, pencegahan, pengobatan dan dukungan 
HIV AIDS 

PEPFAR  United States President's Emergency Plan for AIDS Relief  

PEP  PEP merupakan kependekan dari post-exposure prophylaxis. Kata “prophylaxis” 
artinya untuk mencegah atau melindungi dari infeksi atau penyakit. 
Menggunakan PEP artinya meminum obat antiretroviral setelah terpapar yang 
potensial menularkan HIV sebagai pencegahan untuk terinfeksi 

PrEP  PrEP merupakan kependekan dari pre-exposure prophylaxis. Kata “prophylaxis” 
artinya untuk mencegah atau melindungi dari infeksi atau penyakit. 
Menggunakan PrEP artinya seorang yang negative HIV menggunakan obat 
antiretroviral untuk mencegah dia terinfeksi dari HIV.  

pop-up clinic  pop-up clinic merujuk pada penyediaan layanan tes HIV yang dilakukan di luar 
jadwal reguler.  Sebagai contoh, sebuah pop-up clinic dapat berbentuk sebuah 
tenda di area parkir diluar bar gay untuk menyediakan layanan tes HIV untuk 
pengunjung bar.  

UNAIDS  United Nations Joint Programme on HIV/AIDS  

USAID   United States Agency for International Development   
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1. CERITA TENTANG TESTXXX SEJAUH INI 
 

Bagian ini berisi tentang kilasan kampanye hingga sejauh ini, ringkasan dari wawasan yang 
didapat, metodologi penulisan pada publikasi ini serta perkenalan terhadap negara mitra 
pelaksana kampanye TestXXX. 

1.1 Pendahuluan 
Banyak negara Asia melaporkan tingginya infeksi HIV di populasi Lelaki Seks dengan Lelaki 
lainnya (LSL). Ini terjadi terutama di daerah perkotaan seperti Bangkok, Jakarta, Manila dan 
Saigon. Jumlah keseluruhan kasus HIV yang terjadi di kota-kota ini dilaporkan berkisar antara 
15-31%. Di dalam data yang tersedia, ditaksir bahwa tes HIVdikalangan LSL usia 18 hingga 29 
tahun kurang dari 50%. 

Di lain pihak, penggunaan media dan teknologi di Asia Tenggara terutama di daerah perkotaan 
meningkat tajam. Website yang berisi tentang jaringan seksual secara online dan aplikasi 
kencan rutin digunakan oleh kalangan LSL muda untuk mencari pasangan seks. Ini memberikan 
kesempatan baru bagi penggiat kampanye untuk menjangkau dan mengikat populasi yang 
tidak pernah terjangkau sebelumnya. 

TestXXX dibentuk oleh APCOM untuk merespon masalah ini sekaligus peluang untuk 
mengikatkan layanan HIV untuk LSL muda di wilayah ini. TestXXX memanfaatkan komunitas 
yang berbasis klinik untuk menjangkau lebih luas kalangan LSL muda. Kampanye ini dilakukan 
dengan memanfatkan kekuatan komunikasi dan kreatifitas yang mampu mempengaruhi 
pengetahuan, sikap dan perilaku dari LSL muda. 

Pada tahun 2014, testBKK dibentuk sebagai kampanye perdana dari testXXX di Bangkok. Pada 
tahun 2015, APCOM menerima dana dari Elton John AIDS Foundation (EJAF) untuk 
melanjutkan kampanye ini dan memulai tahun pertama di Jakarta (testJKT), Manila (testMNL) 
dan Saigon (TestSGN).1 

Laporan-laporan berikut menunjukkan bahwa kampanya testXXX menggunakan pendekatan 
baru yang berbeda untuk meningkatkan cakupan test HIV di wilayah tersebut. Pendekatan ini 
mencakup berbagai area, mulai dari integrasi keterlibatan dan program pemesanan online 
hingga konten video dan memaksimalkan aktivasi kegiatan-kegiatan di pesta. Yang paling 
penting, pendekatan ini melibatkan sasaran yagn sebelumnya tidak pernah terjangkau. 

Publikasi ini bukan bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas dari kampanya testXXX. Namun, 
bertujuan untuk mendokumentasikan segala pembelajaran dari kampanye testXXX di Bangkok, 
Jakarta dan Saigon, dari pelaksanaan kampanye tersebut di masing-masing kota pada Dialog 
Reginal TestXXX di Bangkok pada 23 hingga 25 Mei 2018. 

Pembelajaran ini memberikan catatan strategi mana yang bekerja dengan baik untuk 
menjangkau dan merekrut LSL muda untuk melakukan tes, pencegahan, pengobatan serta 
dukungan terhadap HIV dan memberi pertimbangan aktifitas mana yang dapat di coba kembali 

                                                           
1 Website kampanye of testBKK, testMNL, testJKT and testSGN dapat dilihat di, http://testBKK.org, 
http://testMNL.org, http://testJKT.org, and http://testSGN.org 

http://testbkk.org/
http://testmnl.org/
http://testjkt.org/
http://testsgn.org/
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di kota lain. Laporan in bertujuan sebagai sumber, baik untuk penggiat kampanye testXXX 
maupun penggiat kampanye layanan HIV lainnya di wilayah ini. 

1.2 Ringkasan wawasan: Pembelajaran dari pelaksanaan testXXX di Bangkok, 
Jakarta, Manila dan Saigon 
Berikut adalah 16 wawasan dari studi kasus yang akan dijelaskan lebih lanjut pada laporan ini. 

A. Keterlibatan (Online-to-Offline): Perjalanan dan Integrasi 
 

1. Integrasi:  Penggiat kampanye mampu menerapkan program-program teknologi untuk 
mendukung perjalanan penggguna, mulai dari perencanaan sampai dengan 
pelaksanaan, selanjutnya memadukan sistem dan teknologi untuk melacak bagaimana 
dan kapan mereka melakukan tes dalam perjalanan yang dilakukan. Lihat Studi Kasus 
2.1.1 
 

2. Perjalanan keterlibatan: Penggiat kampanye harus memahami mengapa sasaran 
mereka tidak mencapai hasil akhir yang diinginkan (melakukan tes HIV), dan 
menggunakan pembelajaran ini untuk membuat sebuah perjalan keterlibatan yang 
terpadu. Lihat Studi Kasus 2.1.2 
 

3. Teman dekat (buddies): Penggiat kampanye harus memberikan pendampingan 
dukungan kepada orang-orang yang ragu, takut atau merasa terintimidasi untuk 
melakukan tes. Lihat Studi Kasus 2.1.3 
 
 

B. Keterlibatan Sosial Media dan Media Digital 
 

4. Konten tentang gaya hidup: Informasi yang langsung dan statistik tentang kesehatan 
tidak menarik minat siapaun yang menjadi target sasaran. Sebaliknya, penggiat 
kampanye bisa mempertimbangkan tema-tema terkait gaya hidup gay untuk menarik 
minat mereka dan mengantarkan mereka ke konten-konten kesehatan yang kita 
inginkan. Lihat Studi Kasus 2.2.1 
 

5. Tulisan yang tertarget: Demografi LSL muda terdiri dari sub demografi yang 
merepresentasikan berbagai budaya dan gaya hidup. Penggiat kampanye seharusnya 
memberikan variasi tersebut dalam memasarkan tulisannya sehingga mampu 
memberikan ikatan bagai sasaran media yang dari berbagai karakteristik. Lihat Studi 
Kasus 2.2.2 
 

6. Perbedaan atau penggolongan online secara langsung: Penggiat kampanye wajib 
melakukan percobaan dengan berbagai program-program iklan online untuk 
menentukan yang mana yang memiliki traffic , kesadaran dan pemesanan tertinggi. 
Lihat Studi Kasus 2.2.3 
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C. Video Kampanye 
 

7. Pembangunan komunitas: Penggiat kampanye harus memahami kekuatan dan 
popularitas setiap proyek berbasis video untuk mengembangakan ukuran dan 
kekuatan komunitas online mereka di masa depan. Lihat Studi Kasus 2.3.1 
 

8. Tumb stopping: Penggiat kampanye harus menentukan cara bagaimana membuat 
detik-detik awal video dapat menarik perhatian – cukup menarik untuk membuat 
pengguna smartphone berhenti meng-scroll down social media feed mereka. Dan 
meyakinkan penonton untuk terus menonton dengan membuat video lokal, lucu dan 
mungkin, nakal. Lihat Studi Kasus 2.3.2 
 

9. YouTube Card and Endscreen: Penggiat kampanye dapat membuat video YouTube yang 
memiliki interaksi langsung dengan penontonya, termasuk memaksimakan panggilan 
video dengan tombol sekali klik, menyematkan kartu dan fitur-fitur endscreen yang 
disediakan oleh YouTube. Lihat Studi Kasus 2.3.3 
 

10. Watch time report: Penggiat kampanye yang membuat serial video dapat memberikan 
perhatian khusus pada seberapa lama penonton mengakses video tersebut untuk 
memberikan gambaran konten apa yang sebenarnya mereka tonton (bukan video yang 
mereka klik namun tidak ditonton). Lihat Studi Kasus 2.3.4 
 
 

D. Kegiatan Aktivasi 
 

11. Penjangkauan di acara pesta: Proses pelibatan LSL muda untuk dapat melakukan tes di 
bar dan acara pesta itu memungkinkan, namun penggiat kampanye harus membuat 
pengalaman tersebut menyenangkan dan tempat yang beragam dalam rangka 
menjangkau sasaran baru. Lihat Studi Kasus 2.4.1 
 

12. Penjangkauan di universitas: Berkerjasama dengan universitas mampu memberikan 
cara yang ampuh dalam menjangkau LSL muda. Penjangkauan dapat dilakukan di 
berbagai level: di bagian administrasi universitas, klub-klub kampus atau departemen 
yang memiliki fokus kesehatan dan pembangunan. Lihat Studi Kasus 2.4.2 
 

13. Jangkauan media: Orang-orang ingin membaca tentang tentang orang-orang lainnya. 
Penggiat kampanye harus menggunakan kisah-kisah humanis tentang para relawan 
dan penerima manfaat untuk meningkatkan cakupan media dari kegiatan-kegiatan 
tersebut. Lihat Studi Kasus 2.4.3 
 
 
 

E. Kemitraan Strategis 
 

14. Kemitraan masyarakat sipil: Di kota-kota di mana komunitas LGBT mengalami 
permusuhan dan stigma sosial yang berat, penggiat kampanye harus melibatkan  
jaringan Lembaga pembela hak asasi manusia untuk memastikan kelangsungan 
kampanye, melindungi penerima manfaat, serta melindungi testXXX secara 
keseluruhan. Lihat Studi Kasus 2.5.1 
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15. Materi iklan LGBT: Kampanye harus bekerja dengan agensi kreatif yang sudah menjadi 

bagian dari komunitas LGBT di kota masing-masing. Mereka dapat memahami masalah 
yang diangkat, budaya lokal yang ada serta dapat menyebarkan kampanye ini lebih 
lanjut. Lihat Studi Kasus 2.5.2 
 

16. Tokoh sosial: Penggiat kampanye harus mencari pemberi pengaruh (influencers) yang 
memiliki keterikatan pribadi dengan pokok persoalan yang dibawa sehingga mampu 
memberikan keterikatan yang nyata dengan sasaran anda, kemudian memaksimalkan 
potensi mereka untuk mendorong kesadaran, keterlibatan, dan tindakan. Lihat Studi 
Kasus 2.5.3 
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1.3 Bagaimana Laporan ini dibuat 
Laporan ini dibuat berdasarkan pembelajaran yang dibagikan selama  Dialog Regional TestXXX, 
yang berlangsung di Bangkok selama 23-25 Mei 2018 dan dihadiri oleh delapan penggiat 
kampanye testXXX dari Bangkok, Jakarta, Manila, dan Saigon. 

Silabus dan agenda dari dialog membahas 5 area kunci: perjalanan keterlibatan dan integrasi; 
produksi konten video kreatif; keterlibatan media digital dan sosial; acara aktivasi; dan 
kemitraan strategis. Proses konsultasi dalam kelompok dilakukan dalam rangka membahas 
peluang bekerja sebagai tim regional melalui email setelah dialog. 

Sejumlah data kualitatif dan kuantitatif lainnya juga dikumpulkan untuk memperkuat 
pembelajaran dalam publikasi. Termasuk di dalamnya adalah telaah laporan kemajuan 
triwulanan dan kajian dampak pada setiap kampanye testXXX, dan konsultasi atau wawancara 
dengan pemangku kepentingan utama yang dipilih seperti branding agency, produser konten 
digital serta influencer sosial. Analisa data juga diambil dari Google Analytics dan Facebook 
Insights dari masing-masing situs web kampanye dan Halaman Facebook. 
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1.4 Ikhtisar mengenai testXXX 
testXXX dilaksanakan dengan dukungan dana EJAF di empat kota besar Asia Tenggara: 
Bangkok (Thailand), Jakarta (Indonesia), Manila (Filipina), dan Saigon (Vietnam). Kota-kota ini 
berada di antara fokus area geografis dari MSM dan TG Multi-City HIV Initiative, sebuah 
koalisi dari mitra PBB, USAID dan mitra, program AIDS nasional, pemerintah kota dan serta 
OBK  di Asia untuk meningkatkan respon HIV yang efektif, komprehensif dan berbasis hak bagi 
LSL dan transgender. Wilayah Asia Pasifik mengalami peningkatan infeksi HIV di kalangan LSL, 
yang semula 7% dari total kasus di semua populasi kunci pada tahun 2000 menjadi 26% di 
tahun 2016. 

Tujuan akhir dari kampanye testXXX adalah untuk menjangkau dan merekrut LSL muda untuk 
melakukan tes HIV / IMS di klinik mitra dan, dalam kasus kasus HIV positif, memastikan mereka 
terdaftar dalam perawatan yang disediakan oleh klinik. Baca cuplikan kota di bawah ini untuk 
memahami ikhtisar dari setiap kampanye testXXX. 

Terkecuali testBKK yang dikawal langsung oleh APCOM, APCOM bermitra dengan mitra 
penyelenggara lokal di Jakarta, Manila, dan Saigon untuk mengimplementasikan testXXX. 
APCOM menilai pendekatan ini memiliki banyak kekuatan. Pertama, model ini 
memungkinakan kampanye mengakses kemitraan, yang jika tidak tanpanya akan sulit unuk 
diduplikasi. Kedua, organisasi-organisasi ini datang dengan stuktur volunterisme yang dapat 
memperkuat peluncuran kegiatan kampanye. Terakhir, mereka memiliki kemitraan dengan 
OBK lokal termasuk tangkat kota. 

Setiap kampanye testXXX dimandatkan untuk membuat kemitraan dengan sejumlah klinik 
yang menyediakan layanan kesehatan seksual, termasuk didalamnya adalah tes dan 
pengobatan HIV dan IMS untuk LSL. Klinik terpilih haruslah mengakomodasi dan peka 
terhadap kebutuhan LSL, termasuk memastikan layanan yang diberikan tidak bersifat 
menghakimi, beranonim dan menjunjung tinggi kerahasiaan. Penggiat kampanye testXXX 
memiliki tujuan akhir, secara prinsipnya, adalah menjangkau dan merekruit LSL muda untuk 
melakukan tes HIV di klinik-klinik mitra. 

 

 Bangkok Jakarta Manila Saigon 
Ringkasan 
Epidemik 

1 dari 4 LSL 
hidup dengan 
HIV 

Hampir 2 dari 
10 LSL hidup 
dengan HIV 

Hampir 90% dari 
orang yang baru 
terdiagnosa HIV 
adalah LSL 

Hampir 1 dari 10 
LSL hidup dengan 
HIV 

Mitra Pelaksana APCOM GWL-INA Love Yourself the Centre for Applied 
Research for Men and 
Community Health 
(CARMAH)  
 

Periode 
Impmentasi 

November 
2015 hingga 
sekarang 

April 2017 
hingga Maret 
2018 

November 2016 
hingga Oktober 
2017 

Mei 2016 hingga 
April 2017 

Jumlah klinik 
Mitra 

5 7 8 10 

  

https://apcom.org/2011/04/24/msm-and-transgender-populations-multi-city-initiative/
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2. PEMBELAJARAN DARI PENGGIAT KAMPANYE TESTXXX 
 

Bagian ini menampilkan pembahasan dari penggiat kampanye testXXX. Pembahasan dibagi 
lima sub-bagian: 1. Perjalanan keterlibatan dan integrasi; 2. Keterlibatan media digital dan 
sosial; 3. Produksi konten video; 4. Peristiwa aktivasi; dan 5. Kemitraan strategis. 

2.1 Perjalanan Keterlibatan dan Integrasi (Online-to-Offline) 
Penerima manfaat atau sasaran kampanye berinteraksi dengan kampanye testXXX dalam 
berbagai cara. Jenis dan bagaimana mereka berinteraksi bergantung pada beberapa faktor, 
termasuk didalamnya adalah minat dari peserta, serta kedekatan dengan isu yang 
dikampanyekan. Para peserta  mungkin mengklik iklan Facebook, mengunjungi situs web 
testXXX, memesan secara online untuk tes HIV, atau mengikuti tes di klinik pop-up di acara 
aktivasi. Masing-masing tindakan yang dapat diamati ini mewakili tingkat keterlibatan yang 
berbeda (tinggi atau lebih rendah) dengan kampanye yang membentang di beberapa saluran 
komunikasi. Keseluruhan jumlah interaksi ini adalah apa yang disebut di sini sebagai perjanjian 
proses panjang perubahan dan pengembangan diri. Perjanjian penyatuan antara bagian-bagian 
menjadi  kunci untuk memastikan sebuah kampanye kohesif yang menciptakan hubungan baru 
dengan target peserta, memperdalam hubungan dengan peserta yang ada. 

 

Studi Kasus 2.1.1: testBKK menggunakan sistem pemesanan online terintegrasi 
untuk mengukur perubahan dari kesadaran menuju tindakan 
Wawasan kunci: Penggiat kampanye harus menyadari program-program teknologi yang 
mendukung perjalanan yang diambil pengguna dari keterlibatan ke tindakan, kemudian 
mengintegrasikan sistem dan teknologi untuk melacak bagaimana dan kapan dalam perjalanan 
mereka memutuskan untuk mengambil/memesan tes. 

Berapa banyak orang yang benar-benar melakukan tes HIV setelah terlibat dengan 
kampanye testXXX? Pertanyaan ini sulit dijawab ketika klinik dan aktivis menggunakan 
program teknologi yang berbeda untuk melacak interaksi online dan offline dengan 
peserta target. Klinik menggunakan satu atau lebih model pemesanan, sementara 
testXXX menggunakan media sosial, aplikasi kencan, sistem manajemen konten, dan 
seperangkat alat analisis seperti Google Analytics dan Facebook Insights. 

Dengan dukungan dari LINKAGES Thailand yang dipimpin oleh FHI 360 dan didukung 
oleh USAID dan PEPFAR, testBKK menjembatani jarak ini dengan mengembangkan 
model pemesanan online 2 yang disesuaikan melalui situs web testBKK dan touchpoint 
pada halaman Facebook dan iklan di aplikasi kencan. Pengguna dapat mengklik ke 
halaman pemesanan online yang tersedia dalam dua bahasa (Thailand dan Inggris), dan 
pengguna dapat memilih klinik rekanan testBKK. Setelah pengguna memilih tanggal dan 
waktu, mereka kemudian memasukkan detail kontak (telepon, ID Jalur, dan nama 
[opsional]). Layar konfirmasi akan muncul dan pemesanan mereka kemudian diproses 
dengan klinik pilihan mereka. 

                                                           
2 kerangka online booking dapat sdilihat di http://testBKK.org/GetTested   

http://testbkk.org/GetTested
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Program ini memungkinkan testBKK untuk mengakses data pengguna yang dapat 
membantu menyempurnakan upaya yang dilakukan. Misalnya, selama 1 Oktober 2017 
hingga 10 Mei 2018, halaman pemesanan dilihat total 46.436 kali melalui sumber iklan 
massal - tidak termasuk posting dari influencer online. Beberapa penyumbang traffic 
teratas: 35,9% melalui situs web testBKK, 34,5% melalui iklan Facebook, dan 26,4% 
melalui iklan di Grindr, Hornet, dan Jack'd. Sementara trafik  terendah adalah melalui 
kode QR dan posting Facebook organik (0,25% gabungan). testBKK dapat menggunakan 
informasi ini untuk mengalokasikan sumber daya secara lebih efisien untuk 
mempromosikan pemesanan tes HIV.  

Tokoh media sosial juga digunakan untuk meningkatkan pemesanan  melalui program 
ini. Influencer yang populer di kalangan pria gay Thailand direkrut untuk membuat 
konten asli (posting atau video) untuk membuat pengikut LSL muda untuk melakukan 
tes dan pemesanan melalui program ini. 

Perlu dicatat bahwa beberapa klinik masih mengizinkan klien untuk melakukan walk-in, 
tanpa melakukan pemesanan terlebih dahulu. Dengan menggunakan cara ini, program 
secara mudah dapat diperluas. Pengembangan yang lebih luas dari inisiatif ini akan 
membuat klinik dan aktivis memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang hubungan 
antara perangkat online dan pemesanan tes HIV. 

 

Studi Kasus 2.1.2: testMNL menggunakan komunikasi tindak lanjut untuk 
memastikan orang muncul untuk melakukan pengujian 
Wawasan kunci: Para pelaku kampanye harus memahami mengapa target mereka tidak 
menindaklanjuti dengan tindakan akhir yang diharapkan (melakukan tes HIV), dan menggunakan 
wawasan tersebut untuk membuat perjalanan keterlibatan yang terpadu. 

Banyak orang yang melakukan pemesanan untuk tes HIV baik secara online maupun 
langsung ke klinik rekanan tidak berarti mereka akhirnya melakukan tes. Hal ini 
disebabkan oleh berbagai alasan, seperti lupa menghadiri janji atau secara sederhana, 
mereka merasa ketakutan. 

testMNL telah menggunakan komunikasi tindak lanjut dengan orang-orang yang telah 
memesan tes untuk mengurangi jumlah orang yang gagal hadir saat tes, seperti email, 
SMS, dan panggilan telepon. Pendekatan personal dilakukan sehingga mereka merasa 
istimewa, dan dengan demikian, meningkatkan probabilitas mereka untuk mengikuti 
tes. Meskipun mekanisme ini dapat diterapkan untuk klinik mitra testMNL, namun 
berbeda untuk klinik yang dikelola pemerintah, yang menggunakan sistem pemesanan 
yang berbeda. 

 

Studi Kasus 2.1.3: testJKT mendaftarkan “teman baik”  untuk mendukung orang-
orang yang ragu-ragu untuk mengikuti tes 
Wawasan kunci: Kampanye harus memberikan pendamping yang mendukung bagi orang-orang 
yang ragu-ragu, takut atau merasa terintimidasi untuk mendapatkan tes. 

Bagi banyak LSL muda, melakukan tes HIV pertama dapat menjadi pengalaman yang 
menakutkan. Mereka mungkin khawatir tentang  layanan tanpa nama yang mereka 
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akses, atau khawatir dengan kemungkinan hasil tes positif. Perasaan ini membuat 
banyak orang terlalu takut untuk mengikuti tes, sehingga mereka menunda untuk tes 
atau bahkan tidak muncul saat tes sesuai perjanjian. 

Untuk mengurangi jarak jumlah orang yang melakukan pemesanan tes dengan orang-
orang benar-benar mengikuti tes, testJKT menyiapkan sistem 'buddies’. Sistem ini 
bertujuan untuk mendukung orang-orang yang ragu-ragu untuk mengikuti tes dengan 
bermitra dengan seorang pekerja penjangkauan yang dapat bertindak sebagai 
pendamping terpercaya atau “buddies”.Teman baik dapat memberikan saran kepada 
orang yang melalukan tes serta menemani mereka saat tes. 

Seorang pengunjung situs web JKT yang mencoba mencari mitra klinik mana yang 
paling dekat dengannya akan diberikan daftar “buddies” yang tinggal di sekitar area 
klinik tersebut. Daftar ini menyertakan nomor kontak dan/atau alamat email dari 
“buddies” tersebut sehingga memudahkan pengunjung untuk menghubungi ‘'buddies” 
yang diinginkan.  

Inisiatif ini telah berhasil meningkatkan jumlah orang yang melakukan tes dan 
membantu meredakan keragu-raguan saat melakukan tes pertama kali. 

2.2 Keterlibatan Media Digital dan Sosial 
Keterlibatan media digital dan sosial yang kuat sangat penting untuk keberhasilan kampanye 
testXXX. Popularitas perangkat media sosial telah berkembang pesat dalam beberapa tahun 
terakhir, yang juga berarti bahwa kalangan muda di daerah perkotaan lebih saling 
berhubungan dari sebelumnya. Kehidupan sosial terencana dan dilakukan melalui aplikasi 
seluler seperti Facebook dan Instagram, sementara LSL muda semakin sering menggunakan 
aplikasi kencan seperti Blued, Grindr, Hornet, dan Jack'd untuk mencari pasangan seksual. Agar 
testXXX dapat terhubung dengan target sasaran, penting untuk berinteraksi dengan mereka di 
media online tersebut dimana mereka secara aktif mencari cinta kasih tanpa nafsu (KBBI) dan 
ketertarikan seksual. Selain itu, perangkat media digital dan sosial membantu testXXX 
terhubung dengan peserta yang kurang terlihat dalam kehidupan sehari-hari, seperti LSL yang 
tidak mengidentifikasi diri mereka sebagai LGBT. 

 

Studi Kasus 2.2.1: testBKK menggunakan 'konten gaya hidup' untuk mendorong 
keterlibatan yang lebih luas dengan pesan kesehatan 
Wawasan kunci: Statistik dan informasi langsung tentang kesehatan tidak menarik minat siapa 
saja yang menjadi target sasaran. Sebaliknya, penggiat kampanye mungkin dapat 
mempertimbangkan untuk menggunakan konten gaya hidup bertema gay untuk menjangkau dan 
melibatkan target sasaran mereka sebagai cara untuk mengantarkan mereka ke konten-konten 
kesehatan yang kita inginkan. 

TestBKK telah menghasilkan daya tarik melaluipembuatan blog yang berisi isu-isu 
berkaitan dengan HIV, seperti PrEP, PEP dan penularan penyakit seksual sesudah 
berbagi konten dalam halaman facebook. Namun, para penggiat merasa pesan-pesan 
tersebut terlalu blak-blakan dan klinis, yang pada gilirannya tidak mendalam 
sebagaimana diharapkan. 
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Oleh karena itu, kampanye ini mencoba mengembangkan konten yang lebih diarahkan 
ke gaya hidup berorientasi gay sebagai cara untuk menarik peserta di Facebook untuk 
mengunjungi situs web testBKK. Dua contoh kunci adalah daftar artikel 15 Asian Gay 
Movies You Should Watch dan 15 Asian Gay Webseries You Should Bingewatch. Film 
dan serial web yang ditampilkan dalam daftar ini memberikan pesan positif tentang 
hubungan LGBT dan hidup dengan HIV. Pada postingan blog yang lain berisi tentang 
kisah-kisah pribadi dari orang-orang yang pertama kali melakukan tes HIV. 

Pendekatan ini memberikan hasil yang menggembirakan. Kedua postingan di atas 
memperoleh lebih dari 2100 tampilan halaman di situs web testBKK dalam dua minggu 
pertama sejak mereka dibagikan di Halaman Facebook. Diperkirakan 20-30% yang 
mengakses postingan tersebut kemudian mengunjungi halaman lain di situs web 
testBKK, seperti halaman "Di mana Bisa Diuji" dan "Cara Tetap Aman". Hal ini juga 
berkat pesan positif yang ada, seperti dorongan untuk melakukan tes.  

Pelajaran penting untuk para penggiat kampanye di sini adalah untuk mengetahui lebih 
banyak tentang apa yang menarik perhatian peserta, dan menggunakan topik-topik ini 
sebagai cara untuk mengantarkan mereka ke konten-konten kesehatan yang kita 
inginkan. 

 

Studi Kasus 2.2.2: testSGN menciptakan iklan Facebook yang lebih efektif dengan 
menyesuaikan tampilan untuk demografi yang berbeda dari LSL muda  
Wawasan kunci: Demografi LSL muda terdiri dari sub demografi yang merepresentasikan berbagai 
budaya dan gaya hidup. Penggiat kampanye seharusnya memberikan variasi tersebut dalam 
memasarkan tulisannya sehingga mampu memberikan ikatan bagi sasaran media yang dari 
berbagai karakteristik. 

testSGN memahami bahwa peserta mereka dapat dibagi menjadi dua sub-demografi: 
pekerja kantor muda dan siswa universitas / sekolah. Kedua kelompok ini memiliki 
jadwal yang berbeda pada hari kerja mereka, pekerja hanya dapat mengunjungi klinik 
setelah jam kerja (sekitar 17:00 - 19:00) sementara para siswa dapat berkunjung lebih 
awal. Melihat ketidaksamaan ini, testSGN membuat dua set iklan yang berbeda3 dalam 
iklan Facebook mereka untuk menargetkan dua sasaran yang berbeda,  kantor vs 
sekolah: laki-laki (dan teman laki-laki meraka) yang di atas 19 tahun dan laki-laki (dan 
teman laki-laki mereka) di bawah 20 tahun. Setiap set iklan akan berisi iklan dengan 
gaya penulisan yang disesuaikan dengan gaya hidup masing-masing. 

Untuk pekerja kantor, penulisannya adalah sebagai berikut: 

“Klinik mitra kami masih terbuka setelah Anda bekerja. Jangan ditunda. 
Lakukan tes secepat mungkin. Gratis, cepat, rahasia, dan anonim. ” 

Kumpulan iklan juga dapat diatur lebih lanjut, terkait waktu penempatan iklan, untuk 
menyesuaikan Kedua kelompok ini.  Misalnya, set iklan yang menargetkan pekerja 

                                                           
3 Ada tiga tahapan dalam stuktur kampanye pada iklan Facebook: kampanye, pengaturan dan 
pengiklanan. Kampanye berisi satu atau lebih pengaturan dan iklan. Penggiata kampanye dapat memilik 
tujuan iklan dari masing-masing kampanye. Pengaturan terdri dari satu atau lebih iklan. Penggiata 
kampanye dapat menentukan target audiensnya, anggaran, jadwal serta pnempatan iklan tersebut. Iklan 
adalah diamana hasil kreatifitas (visual/video/gambar/tulisan) itu digunakan. Pelajari lebih jauh tentang 
stuktur kampanye pada iklan Facebookdi//www.facebook.com/business/a/campaign-structure   

https://www.testbkk.org/th/news/15-%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A2%E0%B9%8C
https://www.testbkk.org/th/news/15-%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A2%E0%B9%8C
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kantor hanya dapat terlihat setelah jam kerja, sedangkan yang menargetkan siswa 
dapat berjalan sepanjang hari. 

 

Studi Kasus 2.2.3: testBKK melakukan diversifikasi jenis periklanan online untuk 
menemukan mana yang efektif menjangkau dan merekrut LSL muda. 
Wawasan kunci: Para pengguna kampanye harus bereksperimen dengan beberapa program, iklan 
online untuk menentukan yang mana yang menghasilkan traffic, kesadaran, dan pemesanan tes 
tertinggi. 

testXXX adalah salah satu kampanye pertama yang menggunakan aplikasi kencan 
untuk mendorong kesadaran dan melakukan tes HIV. Aplikasi kencan yang digunakan 
untuk iklan berbayar sejauh ini dilakukan di Bangkok, Jakarta, dan Manila melalui 
Grindr, Hornet, dan Jack'd. Aplikasi tersebut merupakan ruang online utama di mana 
orang muda mencari seks bebas - terutama di lingkungan di mana mereka tidak mudah 
'keluar' - program ini menjadi tempat penting untuk testBKK, program yang telah 
terintegrasi dengan pemesanan online untuk tes, perekruitan serta identifikasi kasus-
kasus reaktif yang terdaftar dalam program pengobatan. 

Setelah menganalisis kefektifitas saluran pemasarannya, testBKK menemukan iklan di 
Facebook dan Hornet menghasilkan volume traffic tertinggi ke program pemesanan 
online. Iklan Facebook lebih efisien dalam mengarahkan pengguna ke pemesanan online, 
hal ini dikarenakan fleksibilitas Facebook dalam menetapkan anggaran untuk 
periklanan. Sementara, paket iklan pada Hornet dan banyak aplikasi kencan lainnya 
memiliki harga tetap. Hornet, meskipun begitu, menghasilkan LSL muda yang cukup 
tinggi untuk pemesanan dan melakukan tes.  

2.3 Produksi Video Kampanye 
Produksi dan distribusi video kampanye yang kuat memiliki kelebihan untuk mengubah 
pengetahuan, sikap, dan perilaku terkait HIV. Konten ini bisa datang dalam berbagai format 
dan genre. Drama dapat membantu pemirsa mengembangkan pemahaman yang lebih dalam 
tentang isu yang diangkat dan bagaimana mereka harus mengaitkannya dalam kehidupan 
sehari-hari, seperti bagaimana mengencani seseorang yang positif HIV dan menangani masalah 
lain yang dihadapi orang LGBT. Di sisi lain, video menarik dengan menggunakan humor lokal 
dapat memastikan pesan kesehatan umumnya membosankan dapat ditonton dan dibagikan 
secara luas. Mengembangkan konten video berkualitas tinggi, baik itu video pengumuman 
layanan publik singkat (PSA) atau webseries, adalah cara utama untuk mendorong keterlibatan 
online dengan textXXX. 

 

Studi Kasus 2.3.1: testBKK menggunakan webseries untuk membangun komunitas 
online dan memberi perubahan perilaku positif di Bangkok 
Wawasan kunci: Para pengguna kampanye harus memahami kekuatan dan popularitas setiap 
proyek berbasis video untuk membangun dan meningkatkan kekuatan komunitas online di masa 
depan.  
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Bermitra dengan komunitas kreatif yang terkenal memproduksi video YouTube yang 
viral dan dance party untuk  komunitas LGBT di Bangkok, testBKK memproduksi sebuah 
serial web berjudul GAYOK Bangkok4. Serial ini menceritakan karakter gay fiktif yang 
mewakili berbagai usia, tipe tubuh, ekspresi gender, dan status HIV, dan menyajikan 
gambaran yang realistis dan beragam dari individu gay di Bangkok. Pesan kesehatan 
seksual, termasuk PrEP, disisipkan secara halus pada alur cerita yang menggambarkan 
drama kehidupan para tokohnya. 

Diantara peluncuran cuplikan serial ini dan seminggu setelah episode terakhir 
ditayangkan, fanbase halaman Facebook meningkat lebih dari delapan kali. Pengguna 
situs web meningkat 20 kali lipat dan tampilan halaman situs web juga meningkat 
sebanyak 18 kali lipat. 

Serial ini menarik LSL muda dan sebayanya ke halaman Facebook testBKK, 
memposisikan testBKK sebagai saluran informasi dan konten berkualitas terpercaya. 
Fanbase yang lebih besar pun saat ini menjadi media yang efektif bagi testBKK untuk 
menjangkau lebih banyak LSL di Bangkok dengan menyebarkan konten yang terus 
menerus. Hal ini akan meningkatkan traffic serta mendorong keterlibatan yang lebih 
dalam dalam inisiatif masa depan yang dijalankan oleh testBKK. 

Hal ini tidak hanya berkat halaman Facebook testBKK – serial web terbukti memberikan 
efek positif pada pengenalan brand testBKK serta perubahan pada pengetahuan/sikap. 
Menurut study kohort pada LSL muda yang dilakukan oleh Mahidol University, mitra 
penelitian testBKK, kesadaran testBKK memiliki pertumbuhan 23,7%, sementara 
kesadaran PrEP telah tumbuh sebesar 22,6%. 

Meskipun, sukses untuk testBKK, penggiat kampanye testXXX lainnya belum dapat 
menikmati kesuksesan yang sama melalui produksi web series yang serupa. Ketika 
testJKT membuat web series Sobat, serial ini tidak membangun kekuatan untuk 
kampanye online. Para aktivis menyimpulkan bahwa serial web yang sukses 
membutuhkan beberapa bahan kunci kesuksesan yaitu: penulisan naskah yang cerdik, 
sinematografi yang baik, aktor yang berpengalaman dan/atau terkenal, anggaran yang 
cukup untuk untuk mempromosikan serial tersebut serta keterampilan yang mumpuni 
pada produksi teknis secara keseluruhan. Semua faktor ini memainkan peran kunci 
dalam menarik dan melibatkan sasaran utama pada kampanye. 

 

Studi Kasus 2.3.2: testMNL membuat video kampanyenya lokal dan dekat dengan 
peserta, dan menggunakan thumb stopping untuk menarik perhatian 
Wawasan kunci: Kampanye harus menemukan cara bagaimana membuat beberapa detik pertama 
dari video dapat menarik perhatian. Yakinkan penonton untuk terus menonton dengan membuat 
video yang sesuai dengan lingkungan setempat, lucu dan, bahkan mungkin nakal. 

testMNL ingin membangun pelajaran utama dari diskusi kelompok fokus testBKK: 
bahwa peserta menganggap tes HIV canggung dan tidak nyaman. Namun alih-alih 
sekadar mereproduksi gagasan yang sama yang telah diuji oleh testBKK, testMNL 
memulai dari tema yang lebih selaras dengan peserta Filipina. 

                                                           
4 GAYOK Bangkok dapat dilihat di testBKK.org/GayOkBangkok 

https://www.testbkk.org/en
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Video yang dihasilkan, Red Room5, menampilkan dua pria berciuman di tempat tidur. 
Satu orang dengan balutan tali kulit hitam dengan pria lainnya. Sudut kamera 
menangkap sensualitas dari pengalaman ini, hampir seperti adegan soft-porn. Ini semua 
ditangkap dengan detik-detik pertama dari video, memicu pengguna yang melihat 
video tersebut saat scrolling pada layarnya dan membuat mereka berenti dan terus 
menonton sisa video. Teknik ini dikenal sebagai 'thumb stopping.' 

Di akhir video, pria yang diikat itu dibombardir oleh pria lainnya dengan penipuan 
multilevel marketing - sesuatu yang sering terjadi pada saat-saat tak terduga di Filipina. 
Dalam kuartal pertama, video menapatkan respon di 103 komentar Facebook, dan 
43.000 tampilan (organik) di halaman Facebook testMNL. 

Penguji testMNL belajar dari ini bahwa konten video berfungsi dengan baik jika itu: 1) 
sesuai dengan situasi atau keadaan daerah setempat dan berhubungan dengan tren 
saat ini; 2) lucu; dan 3) nakal, dengan memasukkan pesan tentang seks positif. 
Kampanye video membuktikan bahwa masalah umum dapat diatasi lintas batas, tetapi 
kunci keberhasilan penerapannya adalah melalui penyesuaian konten dan ide untuk 
budaya dan konteks lokal. testMNL selalu menyisipkan ajakan untuk tes bertindak di 
pos ini, sehingga penayangan juga membantu mendorong traffic testMNL. 

 

Studi Kasus 2.3.3: testBKK dan testMNL menggunakan Youtube card dan endscreen 
untuk menerjemahkan tampilan video ke panggilan aksi. 
Wawasan utama: Para pelaku kampanye dapat membuat video YouTube mereka untuk memiliki 
interaktivitas langsung dengan pemirsa, termasuk mengeksekusi panggilan video untuk beraksi 
hanya dengan mengeklik/mengetuk video, dengan menyematkan fitur "card" dan "endscreen" yang 
disediakan oleh YouTube. 

Youtube card dan end screen6 memungkinkan video yang di-testBKK dan di-testMNL ke 
saluran YouTube kampanye untuk saling terkait. Youtube card dan end screen dapat 
mengarahkan pemirsa ke URL tertentu (yaitu halaman apa pun di dalam situs web 
kampanye) dan menampilkan gambar, judul, dan panggilan aksi yang inginkan 
tergantung pada tipe Youtube card dan end screennya. Perbedaan utama antara 
Youtube card dan end screen adalah lokasi mereka di dalam video. Youtube card 
mungkin muncul dalam video, sementara endscreen hanya dapat muncul dalam 25 detik 
terakhir dari video. Keduanya dapat bekerja berbagai program: desktop, seluler, dan 
tablet. Youtube card dan end screen adalah cara terbaik untuk mengarahkan tampilan 
video YouTube ke halaman sumber daya kesehatan tertentu di situs web. 

Di antara banyak contoh, TestBKK menggunakan YouTube card untuk mengarahkan 
pemirsa ke halaman web PrEP ketika pada salah satu adegan antara pasangan yang 
tidak serasi di serial web GAYOK Bangkok membicarakan obat profilaksis. TestMNL 
menggunakan endscreen untuk mengarahkan pemirsa ke halaman "di mana mereka 
dapat melakukan tes HIV" di akhir kampanye video PSA mereka. 

                                                           
5 Tonton “Red Room” di testMNL’s YouTube Channel yaitu http://YouTube.com/testMNL 
6 Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai card dan end screen pada youtube kunjungi 
https://creatoracademy.youtube.com/ page/lesson/cards   

http://youtube.com/testMNL
https://creatoracademy.youtube.com/%20page/lesson/cards
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Studi Kasus 2.3.4: testBKK dan testJKT mempelajari penurunan waktu menonton seri 
video mereka untuk menghindari kesalahan yang sama dalam produksi video 
mendatang 
Wawasan kunci: Kampanye yang membuat seri video harus memperhatikan data tentang berapa 
lama pemirsa menonton konten untuk mengetahui apa yang sebenarnya dilihat pemirsa (bukan 
video yang mereka klik dan kemudian ditinggalkan). 

Saat testBKK dan testJKT telah melihat adanya penurunan waktu tonton dan 
penayangan serial mereka, mereka mengajukan beberapa pertanyaan berikut untuk 
mendiagnosa masalah yang terjadi: 

(a) Apakah saya telah mengubah jadwal upload saya? 

(b) Apakah ada satu video yang menjadi penyebab atas penurunan tersebut? 

(c) Apakah konten yang menjadi penyebab atas penurunan yang terjadi secara 
musiman atau topikal terhadap apa yang terjadi di dunia? 

(d) Apakah ada kata/visual spesifik yang di suatu adegan tertentu yang memicu 
penurunan tersebut (seperti kata mengutuk, atau kesalahan videografi / 
kesalahan) 

Setelah merilis semua episode dari webseries Baitbus7di saluran YouTube-nya, testBKK 
meninjau rata-rata waktu tonton setiap episode melalui analytics yang disediakan oleh 
YouTube. Ulasan tersebut menyimpulkan bahwa sebagian besar pemirsa meninggalkan 
episode sebelum pesan kunci yang dipromosikan (yaitu, pengumuman oleh tuan rumah 
dan bintang tamu influencer sosial pada program, pemesanan online testBKK), yang 
ditempatkan di segmen sepertiga terakhir dari episode tersebut. Ini menyarankan 
bahwa, untuk produksi rangkaian web yang akan datang, ketika ingatan pemirsa tidak 
dapat dijamin, pesan kunci harus disisipkan dalam episode sedini mungkin, baik melalui 
cuplikan adegan atau teks singgah. 

2.4 Kegiatan Aktivasi 
Kegiatan aktivasi adalah mekanisme penting untuk menjangkau LSL muda di tempat offline 
dimana meraka bersosialisasi. Kegiatan aktivasi ini ini membutuhkan banyak waktu - mulai dari 
menyiapkan logistik hingga merancang materi dan memastikan promosi yang memadai – 
namun kegiatan ini dapat menjadi cara yang efektif untuk mencapai LSL muda yang berisiko 
tinggi jika tempat dan pendekatan yang kreatif benar-benar ditargetkan sesuai dengan 
sasarannya. Kegiatan aktivasi sejauh ini terjadi di berbagai tempat dan pengaturan, termasuk 
klinik pop-up di tempat-tempat pesta terkenal di Bangkok serta acara hiburan di tempat-
tempat LGBT di Jakarta. 

                                                           
7 Webseries Baitbus adalah acara variety dari web testBKK yang mengaburkan genre pornografi gay dengan 
permainan game 'cash cab'. Pertunjukan ini memberikan kuis peserta terkait sikap terhadap seks, kesenangan, dan 
pengetahuan tentang HIV. Pada setiap episode, seorang peserta pria gay muda digiring dari tempat umum melalui 
aplikasi kencan oleh pembawa acara dan diundang untuk masuk ke dalam sebuah "bus" tempat acara game dimulai. 
Peserta akan ditemani oleh bintang tamu influencer sosial gay yang sudah menunggu di dalam "bus". Hadiah uang 
tunai diberikan kepada peserta untuk setiap jawaban yang benar. Tonton Webseries Baitbus dari testBKK (hanya 
bahasa Thailand) di testBKK.org/baitbus.   

https://www.testbkk.org/th/news/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A2%E0%B9%8C
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Studi Kasus 2.4.1: testJKT dan testBKK menjalankan acara kreatif untuk menarik 
pengunjung pesta untuk melakukan tes HIV 
Wawasan kunci: Pelibatan LSL muda di bar dan pesta gay untuk melakukan tes dapat dilakukan, 
tetapi penggiat kampanye harus membuat pengalaman tersebut menyenangkan dan tempat yang 
beragam dalam rangka menjangkau sasaran baru. 

Apakah Anda akan melakukan tes HIV jika Anda melihat klinik pop-up di pesta yang 
akan Anda datangi? Para penggiat testBKK dan testJKT mengalokasikan sumber daya 
yang besar untuk mendorong pelanggan di tempat-tempat LSL berkumput untuk 
mencari tahu - dan mencapai beberapa hasil yang menjanjikan. 

Pada tahun 2017, testBKK bermitra dengan gCircuit, sirkuit gay terbesar di Asia yang 
berlangsung di Bangkok selama liburan Songkran (Tahun Baru Thailand). testBKK 
merancang dan mendirikan stan khusus dan fasilitas pengujian di lokasi di luar area 
pesta utama. Model-model membagikan kondom kepada para penonton pesta. Elemen 
yang paling menarik perhatian adalah bilik foto, diganti setiap hari sesuai dengan tema 
pesta malam itu. Peserta dapat mengunjungi booth tersebut bersama teman, untuk 
mengambil foto dan menguploadnya melalui sosial media. 

Hasil? Sementara lebih dari seratus pria diuji, jumlah kasus reaktif yang diidentifikasi 
rendah. Gerai ini bagus untuk membangun kesadaran dan memposisikan testBKK 
sebagai bagian dari komunitas LGBT yang lebih luas, namun bukanlah pendekatan yang 
efektif untuk mengidentifikasi kasus-kasus reaktif. 

testJKT menjalankan berbagai jenis acara aktivasi yang ditujukan untuk hiburan di 
tempat LGBT yang populer, Apollo Club. Malam open-mic Dunia Fantasi, di mana 
individu LGBT dapat memamerkan bakat mereka di atas panggung, secara teratur 
dihadiri oleh hingga 500 orang, dan biaya masuk gratis untuk orang-orang yang 
mengikuti tes HIV di klinik pop-up yang disiapkan oleh testJKT dan organisasi berbasis 
komunitasnya (OKB) dan kilnik mitra. Timing yang tepat adalah kunci dari pelibatan 
sasaran utama di acara-acara ini. Karenanya, testJKT biasanya ditargetkan pada malam 
sebelum hari libur umum - di mana jumlah pelanggan lebih tinggi dari biasanya, dan hari 
Rabu - ketika minuman yang dijual oleh klub lebih murah daripada hari-hari biasanya. 

Seiring waktu, acara ini akan menjadi kurang efektif karena acara tersebut menarik 
penonton yang sama setiap waktu. Dengan demikian, orang yang sama akan didorong 
oleh testJKT untuk mengikuti tes. Karenanya, penting untuk terus melakukan 
penganekaragaman tempat-tempat di mana acara-acara ini diadakan untuk tetap 
menjangkau sasaran yang baru. 

 

Studi Kasus 2.4.2: testMNL memobilisasi siswa selama penjangkauan di kampus 
universitas untuk menjangkau LSL muda di usia yang lebih muda 
Wawasan kunci: Penjangkauan di universitas. Berkerjasama dengan universitas mampu 
memberikan cara yagn ampuh dalam menjangkau LSL muda. Penjangkauan dapat dilakukan di 
berbagai level: di bagian administrasi universitas, klub-klub kampus atau departemen yang 
memiliki fokus kesehatan dan pembangunan 

Kekuatan utama kampanye testMNL adalah kemampuannya untuk menjangkau kaum 
muda di universitas. Para pegiat menganggap ini sebagai tempat yang penting untuk 
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menjangkau dan melibatkan LSL muda di bawah 18 tahun, yang, seringkali, usia 
minimum bagi seseorang untuk menggunakan aplikasi kencan secara hukum atau 
untuk disajikan dengan konten dewasa dari periklanan Facebook dan Google AdWords. 

Ketika memilih universitas untuk terlibat, juru kampanye testMNL merekomendasikan 
mencari universitas yang saat ini memiliki program pembangunan dan gender. 
Beberapa bahkan dapat mengundang LSM untuk melakukan kuliah tentang prevalensi 
HIV di negara Anda. Hal ini penting dan menarik peserta untuk datang. 

Beberapa universitas mungkin menolak promosi berbau seks postif di kampus. Hal ini 
diminimalisir dengan bermitra dengan klub-lub mahasiswa, bukan hanya administrasi 
universitas. 

Dalam kasus apa pun, testMNL menekankan pentingnya menetapkan capaian yang 
diharapkan kepada staf universitas dan kelompok siswa dengan memberi tahu mereka 
tentang apa yang akan terjadi di acara tersebut, dan mengapa penting untuk dilakukan. 
Dukungan dari stakeholder kunci adalah kunci suksesnya acara. Juga merupakan waktu 
yang tepat untuk meminta izin penampilan logo, konten yang diproduksi untuk blog 
dan media sosial, dan lainnya. 

Langkah tambahan yang diambil oleh testMNL adalah meminta klien untuk 
menunjukkan apakah mereka memiliki pasangan seksual laki-laki dan berapa banyak, 
kemudian diberi tanda centang pada formulir pendaftaran. Hal ini sederhana namun 
berguna sebagai filter inklusi pada formulir tes untuk memastikan bahwa hasil yang 
dikumpulkan memisahkan antara klien LSL dan non-LSL 

Saat pemeriksa tes yang ragu-ragu berada alam keceriaan acara dengan keseriusan tes 
HIV, kegiatan ini mampu menjadi media yang efektif untuk mengidentifikasi kasus-
kasus reaktif serta membangun kesadaran terhadap identitas market. 

 

Studi Kasus 2.4.3: testMNL mempromosikan acara aktivasi melalui jurnalis dengan 
kisah-kisah yang humanis 
Wawasan kunci: orang-orang ingin membaca tentang tentang orang-orang lainnya. Penggiat 
kampanye harus menggunakan kisah-kisah humanis para relawan dan penerima manfaat untuk 
meningkatkan cakupan media dari kegiatan-kegiatan tersebut. 

Liputan media dapat menjadi cara efektif untuk memaksimalkan partisipasi dalam 
acara aktivasi. Namun, menarik perhatian penulis dan jurnalis untuk peristiwa terkait 
HIV dalam konteks konservatif merupakan tantangan tersendiri karena berbagai 
alasan. Termasuk didalamnya adalah: kondisi represif dalam bekerja serta kurangnya 
kemauan untuk mendiskusikan secara terbuka masalah yang dihadapi laki-laki gay. 

testMNL menemukan cara untuk mendapatkan liputan media yang positif untuk Let’s 
testMNL8, sebuah acara aktivasi terbesar. Mereka mengembangkan dan memasang 
kisah-kisah humanis untuk mendorong liputan media yang positif untuk menarik minat 
ke acara aktivasi mereka. Kisah-kisah ini dapat berupa sukarelawan, aktivis, atau 
penerima manfaat kampanye. testMNL menemukan bahwa media lebih dapat 

                                                           
8 Pelajari lebih lanjut di Let’s testMNL at http://www.loveyourself.ph/2017/05/lets-testmnl-fast-easy-
and-anonymous.html   

http://www.loveyourself.ph/2017/05/lets-testmnl-fast-easy-and-anonymous.html
http://www.loveyourself.ph/2017/05/lets-testmnl-fast-easy-and-anonymous.html
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mengemas acara menggunakan metode ini, serta pendekatan ini mampu mendorong 
partisipasi yang lebih besar. Selain itu, staf komunikasi Love Yourself juga menjangkau 
anak-anak muda di komunitas LGBT dan mendorong mereka untuk menjadi 
sukarelawan sebagai model untuk acara, yang juga membantu untuk menghasilkan 
lebih banyak liputan. 

2.5 Kemitraan Strategis 
Para juru kampanye testXXX menggunakan kemitraan dengan berbagai cara untuk mendukung 
dan menjangkau sasaran kampanye. Beberapa kampanye testXXX menggunakan kemitraan 
untuk memaksimalkan visibilitas dan mendapatkan akses ke peserta yang lebih sulit dijangkau, 
atau membawa keterampilan atau perspektif khusus untuk memperkuat konten digital dan 
video. Kemitraan lainnya untuk memberikan ketahanan testXXX terhadap berbagai wacana 
politik dan media yang penuh kebencian, dan juga untuk stabilitas keuangan. 

 

Studi Kasus 2.5.1: testJKT dan testMNL bekerja dengan pembela hak asasi manusia 
untuk memperkuat ketahanan organisasi di lingkungan yang tidak bersahabat 
Wawasan kunci: Di kota-kota di mana orang LGBT mengalami permusuhan dan stigma sosial yang 
parah, penggiata kampanye harus terlibat dengan jaringan pembela hak asasi manusia untuk 
memastikan kelangsungan kampanye, melindungi penerima manfaat, dan melindungi testXXX 
secara keseluruhan. 

testJKT beroperasi dalam lingkungan politik dan sosial yang tidak bersahabat. Pada 
saat penulisan, semua kecuali satu bar LGBT dan klub telah ditutup oleh pihak 
berwenang di kota. Semua tempat seks LSL juga telah ditutup, mengikuti nasib 
penutupan sebuah sauna gay terkenal. Contoh-contoh ini telah menempatkan individu 
dan organisasi pro-LGBT yang berisiko bahaya fisik, serta konsekuensi hukum. 

Untuk mengatasi hal ini, testJKT telah membangun kemitraan dengan pembela HAM 
nasional Indonesia, Arus Pelangi. Organisasi ini secara secara khusus memiliki 
kapasitas dalam advokasi dan undang-undang tentang isu-isu LGBT dan mewakili orang-
orang LGBT di pengadilan. Mereka juga membantu menyelenggarakan lokakarya dan 
mendidik media tentang topik orientasi seksual, identitas dan ekspresi gender, dan 
karakteristik seks. Jaringan ini dapat dipanggil untuk membantu orang-orang yang 
membutuhkan bantuan hukum yang mendesak, serta membantu pengguna testJKT 
yang akan membutuhkan bantuan. 

Penggiat kampanye testMNL juga melaporkan menggunakan jaringan serupa, yang juga 
membantu mengarah pada penerimaan sosial yang lebih luas terhadap pesan 
kesehatan seksual dari testXXX. 

Jenis kemitraan ini sangat penting bagi kelangsungan hidup testXXX. Dalam beberapa 
konteks mereka digunakan untuk memastikan kegiatan yang dilakukan tidak akan 
ditutup/diserbu oleh polisi dan untuk memastikan keselamatan orang-orang yang 
berpartisipasi pada acara tersebut. 
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Studi Kasus 2.5.2: testBKK berkolaborasi dengan pakar industri yang ahli dalam 
terkait demografi gay sehingga sumber daya dapat efektif dan efisien 
Wawasan kunci: Kampanye harus bekerja dengan agensi kreatif yang sudah menjadi bagian dari 
komunitas LGBT di kota masing-masing. Mereka dapat memahami masalah yang diangkat, budaya 
setempat yang ada serta dapat menyebarkan kampanye ini lebih lanjut.  

testBKK ingin menghasilkan video kampanye yang menarik untuk menjangkau dan 
merekrut LSL muda, serta mengkomunikasikan pesan seks positif. Walaupun Bangkok 
sering dipuji sebagai kota paling maju di kawasan ini, membicarakan seks dan 
kesenangan untuk kalangan LSL masih tetap tabu bahkan di kalangan LSL itu sendiri. 
Oleh karena itu testBKK mengidentifikasi kebutuhan untuk bekerja dengan mitra 
produksi yang memahami masalah dan konteks di mana mereka bekerja. 

testBKK bekerja dengan dua agen kreatif di Bangkok untuk memproduksi konten 
videonya. Mereka mempekerjakan Trasher Bangkok9, sebuah party organiser dan rumah 
produksi yang memiliki basis LGBT yang kuat, serta Blued10, sebuah aplikasi kencan 
yang berkembang di Thailand dan memiliki koneksi pengaruh online. 

Trasher Bangkok membuat seri web GAYOK Bangkok. Agensi ini membawa kreativitas 
baru dalam cara membicarakan masalah yang dihadapi lelaki gay di Bangkok. 
Kemampuan biro iklan untuk menggunakan alur cerita yang nyata dan menanamkan 
pesan tes HIV ke dalam cerita-cerita yang dihadirkan keseimbangan antara kebutuhan 
testXXX dan apa yang ingin ditonton pemirsa. Pengamat tesBKK mencatat bahwa 
mereka memahami komunitas sasaran, menghargai nilai emosional, dan memahami 
tren yang terjadi. Seri pertama menghasilkan perubahan positif dalam sikap terhadap 
gay yang hidup dengan HIV dan PrEP. Hal ini juga membantu membangun kekuatan 
komunitas online dari testBKK (lihat 2.3.4). 

Blued membuat berbagai serial web, Baitbus. Alur ceritanya adalah gabungan genre 
populer gay pornografi dan sebuah permainan ‘cash cab’. Tayangan varietas ini 
memberikan aneka kuis kepada pesertanya tentang sikap terhadap seks, kesenangan, 
dan pengetahuan HIV. Pada setiap episode, seorang peserta pria gay muda diarahkan 
dari tempat umum melalui aplikasi kencan Blued oleh pembawa acara dan diundang 
untuk masuk ke dalam "bus" tempat acara permainan dilaksanakan. Para peserta akan 
ditemani oleh bintang tamu, seorang influencer sosial gay, yang sudah menunggu di 
dalam "bus". Hadiah uang tunai diberikan kepada peserta untuk setiap jawaban yang 
benar. Blued menggunakan tokoh media sosial terkenal untuk menjadi tuan rumah 
acara. Asosiasi merek testBKK dan Blued juga membantu memposisikan testXXX 
sebagai kampanye kesehatan seksual yang tidak mengstigmakan perilaku seksual. 

testSGN, di sisi lain, menggunakan lembaga produksi yang tidak memiliki banyak 
pengalaman dalam komunitas LGBT. Maka dari itu, mereka lebih memakan banyak 
waktu untuk melakukan sensitisasi terhadap isu LGBT kepada agen tersebut.  

 

 

                                                           
9 Pelajari lebih jauh Trasher Bangkok di https://www.facebook.com/trasherbangkok   
10 Pelajari lebih jauh tentang Blued Thailand di https://www.facebook.com/bluedthailand/   

https://www.facebook.com/trasherbangkok
https://www.facebook.com/bluedthailand/
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Studi Kasus 2.5.3: testBKK, testJKT, dan testMNL bermitra dengan influencer online 
untuk perkembangan dari target peserta 
Wawasan kunci: Penggiat kampanye harus mencari pemberi pengaruh (influencers) yang memiliki 
keterikastan pribadi dengan issue yang bawa sehingga mampu memberikan keterikatan yang 
nyata dengan sasaran anda, kemudian memaksimalkan potensi mereka untuk mendorong 
kesadaran, keterlibatan, dan tindakan. 

Bermitra dengan ‘influencer online’ - seseorang dengan pengikut dan koneksi yang besar 
ke target sasaran kampanye - menjadi cara yang semakin penting untuk mendorong 
kesadaran dan traffic untuk testXXX di Bangkok, Jakarta, dan Manila. Untuk setiap kota, 
orang-orang ini telah memberikan kesadaran yang lebih besar untuk testXXX, dan juga 
mengarahkan melakukan pemesanan tes secara online. 

Untuk mendapatkan sudut pandang influencer, penggiat kampanye tesXXX berbicara 
dengan enam pemberi pengaruh online untuk menentukan apa yang mendorong 
mereka untuk berpartisipasi dalam kampanye. 

Para influencer percaya kontribusi utama mereka untuk testXXX adalah: meningkatkan 
kesadaran; mengurangi stigma; memperbaiki kesalahpahaman; membantu orang 
menemukan informasi yang dapat dipercaya; memberikan pengaruh positif; membuat 
orang kurang ragu untuk mengikuti tes; membantu orang memahami mengapa itu 
penting dan tidak apa-apa untuk berbicara tentang HIV. 

Para influencer memutuskan untuk terlibat untuk membantu teman-teman LSL muda 
mengakses layanan yang dapat diandalkan; untuk membantu orang-orang menjadi 
sadar akan status mereka, untuk menyebarkan 'peringatan ramah', dan untuk 
menormalkan pengujian dengan menanamkan kepekaan seks. Seseorang juga tahu 
tentang seorang teman yang telah meninggal. 

Mereka merekomendasikan para penggiat kampanye untuk menganekaragamkan 
jenis-jenis pengaruh media sosial yang mereka gunakan. Alih-alih bekerja dengan satu 
selebriti dengan ratusan ribu pengikut, dapat lebih efektif secara biaya untuk bekerja 
dengan sejumlah hyper-targeted influencers yang memiliki ribuan dan puluhan ribu 
pengikut. 

Penonton atau pendengar dari  mikro-influencer dapat lebih fokus pada minat khusus, 
yang berarti bahwa rasio dan interaksi dapat menjadi lebih besar dan lebih efektif, 
memberikan kombinasi antara pengaruh dan keaslian. Misalnya, gamer gay yang 
diidentifikasi sendiri di YouTube atau vlogger kecantikan masing-masing memiliki 
pengikut yang lebih sedikti daripada aktor film gay terkenal. Namun, mereka dapat 
memberikan akses ke kelompok demografi LSL muda yang belum tergarap yang tidak 
dapat dilakukan oleh orang lain. 
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