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EMO-DEMO
Inovasi

Pendobrak
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Indonesia dikenal sebagai negara yang 
memiliki kekayaan alam yang melimpah. 
Namun sayangnya masih memiliki tantangan 

untuk mengatasi problem gizi buruk dari tahun 
ketahun. Hal ini disebabkan oleh kurangnya 
kesadaran dan pengetahuan dari para ibu dan 
calon ibu, akan pentingnya pemberian ASI 
eksklusif dan keberagaman makanan dan asupan 
gizi yang seimbang bagi anak di bawah usia dua 
tahun. GAIN dalam kerangka kerjasama dengan 
Direktorat Gizi Masyarakat menawarkan sebuah 
inovasi perubahan perilaku, yaitu program Emo-
Demo.

Edisi ini akan membahas Emo-Demo, atau 
Emotional Demonstration sebagai sebuah 
pendekatan komunikasi perubahan perilaku yang 
inovatif yang sudah terbukti efektif memperbaiki 
perilaku ibu terkait pemberian makan pada bayi 
dan anak. Selain itu, bisa disimak juga apa kata 
para penerima manfaat dari program Emo-Demo 
ada serangkaian foto-foto hasil dari beragam 
kegiatan dilapangan serta cerita-cerita menarik 
lainnya. 
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VISION AND MISSION
GAIN is driven by a vision of a world 
without malnutrition, in which all people 
have access to and consume nutritious 
and  safe food.

GAIN’s mission is to advance nutrition 
outcomes by improving the consumption 
of nutritious and safe food for all people, 
especially the most vulnerable to 
malnutrition

Surat dari Editor

https://www.instagram.com/gain.alliance/
https://www.linkedin.com/company/global-alliance-for-improved-nutrition/
https://twitter.com/GAINalliance
https://www.facebook.com/GAINalliance
https://www.gainhealth.org/


4

5 perilaku kunci Emo-Demo:
1. Pemberian ASI eksklusif
2. Pemberian makanan pendamping ASI yang 

seimbang
3. Tidak memberikan cemilan sembarangan 

pada anak. 
4. Konsumsi makanan bergizi (ATIKA; Ati, Telur, 

Ikan) untuk ibu hamil
5. Cuci tangan pakai sabun

Indonesia dikenal sebagai negara yang tidak 
hanya indah dengan pemandangan alamnya 
namun juga diberkahi dengan kekayaan hasil 

bumi yang melimpah, dari birunya laut hingga 
hijaunya lahan pertanian. Kendati demikian gizi 
buruk masih menjadi salah satu permasalahan 
dalam pembangunan, terutama bagi para balita 
dan anak bahkan mengalami beban ganda 
(double burden).

Setelah melalui tahapan uji efektifitas selama 
tahun 2014 - 2017, pada tahun 2018 Global 
Alliance for Improved Nutrition (GAIN) Indonesia 
menelurkan inisiatif Program Emotional–
Demonstrations (Emo-Demo) untuk mencegah 
kekerdilan pada anak melalui Program Emotional–
Demonstrations (Emo-Demo).

Pendekatan Emo-Demo dipilih dalam program 
perubahan perilaku merujuk pada hasil Riset 
Kesehatan Dasar (Riskesdas) Kementrian 
Kesehatan 2018 dimana 13,8% anak di bawah 
usia lima tahun (balita) mengalami gizi kurang, 
3,9% balita mengalami gizi buruk, 30,8% 
balita pendek, 10,2% balita kurus, 8% balita 
mengalami kegemukan, dan 48,9% Ibu hamil 
mengalami anemia yang sebagian besar berasal 
dari kelompok umur 15-24 tahun yaitu sebanyak 
84,6%. Salah satu upaya yang dilakukan 
pemerintah untuk menyelesaikan masalah gizi 
tersebut adalah dengan menetapkan Strategi 
Nasional Percepatan Pencegahan Stunting 
(Stranas Stunting) Periode 2018-2024.

13,8%
anak di bawah usia lima tahun 
(balita) mengalami gizi kurang

3,9%
balita mengalami gizi buruk

8%
balita mengalami kegemukan

10,2%
balita kurus

30,8%
balita pendek

48,9%
ibu hamil
mengalami anemia

84,6%
kelompok umur
15-24 tahun

Konsep Emo-Demo, atau 
Emotional Demonstration
adalah sebuah pendekatan 

komunikasi perubahan perilaku 
yang inovatif yang sudah terbukti 
efektif memperbaiki perilaku ibu 
terkait pemberian makan pada 

bayi dan anak.

Cegah stunting lewat 
Emo-Demo



5

Provinsi Jawa Timur dengan angka stunting 26,8% merupakan 
provinsi kedua dengan stunting tertinggi di Indonesia (Riskesdas) 
ditunjuk sebagai wilayah pertama pelaksanaan program yang 
diusung GAIN dan Kementrian Kesehatan, dan dilaksanakan 
di 4,494 posyandu di lima kabupaten dan kota di Jawa Timur; 
Bondowoso, Jember, Probolinggo, Trenggalek dan Surabaya. 

Program ini mengusung empat pendekatan utama yaitu:
1. Membangun komitmen dan kapasitas
2. Memberikan pelatihan terkait bagi para kader
3. Menyiapkan berbagai materi dan peralatan dalam 

penyelengaraan Emo-Demo PMBA, memonitor pelaksanaan 
program di posyandu-posyandu

4. Most Significant Change merupakan tools monitoring kualitatif 
yang dilakukan program ini. Evaluasi dilakukan dengan 
pengambilan data baseline dan endline

Emo-Demo juga memanfaatkan kearifan lokal sebagai pendekatan 
kampanye yang dapat menggugah para orang tua atau pengasuh 
anak untuk kreatif dalam menjalankan penyiapan makanan yang 
sesuai dengan asupan gizi yang benar. Di beberapa tempat di 
Indonesia, misalnya, terdapat budaya yang mengharuskan Ibu 
untuk selalu memberikan ASI daripada susu formula sehingga 
dinilai sayang anaknya. Budaya seperti ini yang dipakai sehingga 
menyentuh sisi emosional Ibu untuk selalu berdekatan dengan 
anaknya.

Setelah sukses diimplemetasikan di lima kota dan kabupaten di 
Jawa Timur, program Emo-demo kemudian berkembang untuk 
diadaptasikan di 38 kabupaten dan kota lainnya. Perluasan 
intervensi program Emo-Demo juga sebagai salah satu langkah 
dalam mendukung Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) dan 
Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi Dalam Rangka Seribu 
Hari Pertama Kehidupan (Gerakan 1000 HPK).

Sebagai penunjang pelatihan Emo-Demo, team GAIN juga sedang 
mengembangkan gim atau aplikasi interaktif untuk perubahan 
perilaku tenang gizi ibu hamil dan balita, untuk mengekskalasi 
adaptasi Emo-Demo secara nasional..

1. GAIN Indonesia menggunakan 
pendekatan emo demo dalam 
program perubahan perilaku 
PMBA

2. Modul pelatihan emo-demo 
telah diadopsi sebagai standar 
kurikulum pelatihan tenaga 
kesehatan di Indonesia 

3. Tantangan emo-demo adalah 
kerjasama dengan berbagai 
pihak serta scaling up program 

4. Tantangan berikutnya Emo-
Demo diharapkan dapat menjadi 
E-learning yang terakreditasi 
bagi para tenaga kesehatan 

5. Sebagai penunjang 
pelatihan emo-demo GAIN 
mengembangkan permainan 
online sehingga dapat 
digunakan dalam Emo-Demo 
berikutnya
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Untuk memastikan Emo-Demo sampai kepada target sasaran, GAIN melatih
Emo-Demo kepada kader posyandu, karena merekalah yang akan menyampaikan
Emo-Demo di posyandu.
Pelatihan dilakukan secara bertahap (pelatihan berjenjang) yaitu:
1. Pelatihan untuk Master Pelatih (MOT)
2. Pelatihan untuk Pelatih (TOT)
3. Pelatihan Kader
Pelatihan berjenjang adalah strategi GAIN untuk mengimplementasikan Emo-Demo di
area yang luas dengan sumber daya terbatas.

Modul Emo-Demo
GAIN telah mengembangkan 24 modul permainan Emo-Demo 
yang dikelompokkan menjadi 6 kategori berdasarkan perilaku 
target yang ingin diubah.

Klik pada gambar ikon untuk 
keterangan lebih lengkap

ASI EKSKLUSIF

CUCI TANGAN PAKAI SABUN

https://emodemo.org/module/current-module/detail?c=18
https://emodemo.org/module/current-module/detail?c=18&id=10
https://emodemo.org/module/current-module/detail?c=18&id=26
https://emodemo.org/module/current-module/detail?c=18&id=7
https://emodemo.org/module/current-module/detail?c=18&id=17
https://emodemo.org/module/current-module/detail?c=18&id=19
https://emodemo.org/module/current-module/detail?c=18&id=20
https://emodemo.org/module/current-module/detail?c=18&id=24
https://emodemo.org/module/current-module/detail?c=22&id=23
https://emodemo.org/module/current-module/detail?c=22
https://emodemo.org/module/current-module/detail?c=22&id=16
https://emodemo.org/module/current-module/detail?c=22&id=22
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CEMILAN SEHAT

MAKANAN SUMBER ZAT BESI

MAKANAN PENDAMPING

LAIN-LAIN

https://emodemo.org/module/current-module/detail?c=19&id=18
https://emodemo.org/module/current-module/detail?c=19
https://emodemo.org/module/current-module/detail?c=19&id=6
https://emodemo.org/module/current-module/detail?c=20&id=11
https://emodemo.org/module/current-module/detail?c=20
https://emodemo.org/module/current-module/detail?c=20&id=4
https://emodemo.org/module/current-module/detail?c=23&id=21
https://emodemo.org/module/current-module/detail?c=23&id=25
https://emodemo.org/module/current-module/detail?c=23
https://emodemo.org/module/current-module/detail?c=21&id=27
https://emodemo.org/module/current-module/detail?c=21
https://emodemo.org/module/current-module/detail?c=21&id=8
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Peningkatan prevalensi IMD di 
kelompok intervensi lebih tinggi 

dan signifikan dibandingkan 
kelompok pembanding

Peningkatan prevalensi ASI 
eksklusif di kelompok intervensi 

lebih tinggi dan signifikan 
dibandingkan kelompok 

pembanding

Penurunan prevalensi pemberian 
makan/minuman prelakteal 
di kelompok internevsi lebih 

signifikan dibandigkan kelompok 
pembanding

Bukti ilmiah efektifitas
Emo-Demo untuk
mengubah perilaku
Studi evaluasi yang dilakukan dengan metode uji kontrol acak 
(Randomized Control Test) telah dilakukan selama dua tahun 
(2015 - 2017) terhadap lebih 3.000 ibu hamil dan ibu yang 
memiliki anak berusia dibawah dua tahun di Provinsi Jawa 
Timur, Indonesia untuk menguji efektifitas Emo-Demo dalam 
mengubah perilaku terkait indikator praktik perilaku pemberian 
makan kepada bayi dan anak.

Pemberian ASI 
Eksklusif

Pemberian Makan/
Minuman Prelakteal

Inisiasi Menyusui Dini
(IMD)

PEMBANDING INTERVENSIPEMBANDING INTERVENSI PEMBANDING INTERVENSI

34%49%

66%

51%

66%

51%
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Peningkatan prevalensi pemberian 
ASI sesuai umur pada anak usia 23 
bulan di kelompok intervensi leboih 
tinggi dan signifikan dibandingkan 

kelompok pembanding

Peningkatan proporsi anak-
anak usia 6 - 23 bulan yang 

mengonsumsi makanan sumber zat 
gizi di kelompok intervensi lebih 

tinggi dan signifikan dibandingkan 
kelompok pembanding

Pemberian ASI Untuk
Anak 23 Bulan

Konsumsi Makanan
Sumber Zat Besi Pada 
Anak Usia 6 - 23 Bulan

51%

39%

66%

59%

PEMBANDING INTERVENSI PEMBANDING INTERVENSI
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Kata mereka tentang
Emo-Demo

“Emo-Demo sangat menarik 
karena di setiap permainannya 
selalu ada hal yang ‘wow”’ 
(ilmu baru dan momen 
mengejutkan). Saya juga 
bisa berinteraksi langsung 
dengan para ibu dan mereka 
sangat antusias. Dibandingkan 
metode penyuluhan kesehatan 
satu arah, Emo-Demo lebih 
baik dalam mengubah perilaku 
para ibu”

Triwahyu Setyowati,
Trainer

“Sebelum ada Emo-Demo, 
penyuluhan di Posyandu 
cenderung membosankan 
karena saya hanya pasif 
mendengarkan. Sedangkan 
di Emo-Demo ada permainan 
yang saya bisa berpartisipasi , 
sangat menyenangkan. Hal ini 
juga lebih memudahkan saya 
mengingat pesan kesehatan 
yang disampaikan.”

Uswatu Hasanah,
Peserta Pelatihan Emo-Demo

“Di desa kami masih banyak 
ibu hamil yang percaya mitos 
makan ikan selama hamil akan 
membuat anaknya bau ikan. 
Namun semenjak diadakannya 
Emo-Demo disini mitos 
tersebut pelan-pelan hilang, 
dan ibu-ibu semakin semangat 
untuk mengkonsumi makanan 
bergizi selama kehamilan”

Abdurrahman,
Kepala Desa Kertonegoro
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Rangkaian kegiatan
Emo-Demo

Probolinggo - Pengadaan alat peraga 
wilayah adopsi

Probolinggo - Audiensi

Surabaya - Baduta

Trenggalek - Emo-Demo menyusun balok Bondowoso
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GAIN will continue to focus on 
delivering improved nutrition 
to the most vulnerable 
populations, breaking the 
cycle of malnutrition by 
focusing on girls, women
and children in the first
1,000 days of life.


