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BAGAIMANA MEMBANGUNNYA

PENDAHULUAN
Di Indonesia, 1 dari tiga (30,8%) anak balita

Nasional Percepatan Pencegahan Stunting (Stranas

dan perkembangan AUD yang inovatif pada tahun 2019-

mengalami stunting pada tahun 2018, yang

Stunting) segara dikeluarkan sebagai panduan.

2020. Menggunakan pendekatan berbasis pada fakta

berdampak pada jutaan anak Indonesia.1 Angka

Berbagai lembaga mitra pembangunan internasional

lapangan “People-Driven Design — Desain Berbasis

stunting tersebut merupakan penurunan yang

mendukung pelaksanaan strategi dari Pemerintah

Masyarakat” — asesmen non-tradisional ini bertujuan untuk

signifikan dari angka sebelumnya, yaitu sebesar

Indonesia.

mengungkapkan pemahaman yang lebih dalam tentang

2

37% pada tahun 2013. Akan tetapi, rata-rata
nasional tersebut dapat menutupi prevalensi
stunting di beberapa kabupaten dan kota yang
sebenarnya masih tinggi, dan dalam beberapa
kasus, malah meningkat..3 Stunting (tinggi
badan balita lebih pendek dibandingkan dengan
standar tinggi balita pada umumnya) disebabkan
karena gizi dan kesehatan yang buruk pada anak
usia dini dan sejak dalam kandungan. Anakanak yang menderita stunting mungkin tidak
mampu mencapai pertumbuhan maksimal, dan
berpengaruh pada perkembangan otak anak,
hingga tidak bisa berkembang mencapai potensi
kognitif optimal. Mereka lebih rentan terhadap
penyakit dan pada usia sekolah lebih berisiko
meraih capaian belajar yang rendah hingga putus
sekolah.

perilaku dan pelayanan yang berdampak pada pertumbuhan

Pada 2018-2019, Alive & Thrive (A&T) telah
melakukan desk review tentang praktik Pemberian
Makan Bayi dan Anak (PMBA) yang berpengaruh
pada pertumbuhan anak di Indonesia. Selanjutnya,

mencegah stunting.

PROSES PERENCANAAN
STRATEGI PERUBAHAN PERILAKU

A&T, UNICEF Indonesia, IMA World Health,

(DARI ROADMAP 2018)

Millennium Challenge Account Indonesia, Bank
Dunia, dan mitra pemerintah berkolaborasi dalam

Memahami situasi

menyusun Peta Jalan untuk Pengembangan Strategi
Komunikasi Perubahan Sosial dan Perilaku (SBCCSocial Behavior Change Communication) yang

Fokus dan desain

berkontribusi pada Stranas Stunting.
Desk review adalah titik awal untuk memahami
praktik PMBA serta perkembangan anak usia dini

Penyusunan dan pengujian

(AUD). Namun, masih diperlukan pemahaman lebih
dalam sebelum strategi SBCC yang efektif dapat
dikembangkan. Dengan pendanaan dari Tanoto

Pada 2017, Pemerintah Indonesia mengalokasikan

Foundation, A&T dan Empatika PT telah melakukan

dana sebesar $14,6 miliar (206 milyar IDR) untuk

proses perencanaan strategis perubahan sosial dan

mengatasi masalah stunting, melalui Gerakan

perilaku yang telah dipaparkan dalam Peta Jalan

Nasional Pencegahan Stunting dan Strategi

(lihat gambar peta jalan) dengan mengembangkan

nasional untuk pencegahan stunting. Strategi

dan melakukan asesmen situasi praktik PMBA

1

anak, serta strategi komunikasi yang diperlukan untuk

Implementasi dan monitoring

Stranas Stunting memperkuat koordinasi
program nasional, regional dan tingkat
masyarakat melalui pendekatan multisektor.
Stranas Stunting melibatkan 22 kementerian
yang mendukung implementasi intervensi
yang ditargetkan dari berbagai prioritas,
seperti di bidang kesehatan, air dan sanitasi,
pendidikan anak usia dini, perlindungan sosial
dan ketahanan pangan. Strategi tersebut
terdiri dari lima pilar: 1) komitmen politik
dan kepemimpinan nasional; 2) kampanye
nasional untuk perubahan perilaku; 3)
konvergensi program nasional, regional
dan masyarakat; 4) ketahanan pangan dan
gizi; dan 5) monitoring dan evaluasi. Fase
pertama dimulai di 100 kabupaten prioritas
dengan angka stunting dan kemiskinan yang
tinggi. Fase kedua memperluas intervensi
ke 160 kabupaten. Pemekaran tersebut
diharapkan terus berlanjut secara bertahap
hingga menjangkau seluruh kabupaten 		
dan kota.4

Penggunaan data untuk
perubahan strategis

Kementerian Kesehatan. (2019). Laporan Nasional Riskesdas 2018. Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan.

4 TNP2K, BAPPENAS, & Kemendagri. (2018). Strategi Nasional Percepatan
Pencegahan Anak Kerdil (Stunting). Jakarta: TNP2K.

2 Kementerian Kesehatan. (2013). Riset Kesehatan Dasar (RISKESDAS) 2013. Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan
Kesehatan.
3 Sirojuddin Arif, et al. (2020). Strategic Review of Food Security and Nutrition in Indonesia: 2019–2020 Update. Jakarta: Smeru
Research Institute.
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S

eri ini membahas tentang hasil temuan

Bupati dan Walikota didorong untuk memahami

dari asesmen yang dilakukan. Asesmen ini

penyebab stunting dan agar dapat menyesuaikan

menghasilkan pemahaman mendalam yang tidak

anggaran dan rencana kerja mereka untuk

mungkin didapat melalui metode penelitian

merancang dan melaksanakan kegiatan

formatif tradisional, yang meliputi pemahaman

pencegahan stunting di tingkat kabupaten/kota

baru dan mendalam tentang pemberian makanan

masing-masing, termasuk salah satunya kegiatan

pendamping ASI (6-23 bulan) dan praktik terkait

yang mempromosikan dan mendukung perubahan

perkembangan AUD — bukan hanya apa yang

perilaku. Upaya tingkat kabupaten dan kota juga

dilakukan oleh keluarga dan komunitas, tetapi

diharapkan dapat mendorong kemandirian desa

juga mengapa. Hal ini juga memberikan informasi

untuk berperan dalam gerakan pencegahan

baru tentang bagaimana layanan dan komunikasi

stunting yang terpadu. Keterlibatan warga dan

terkini terkait dengan kampanye pencegahan

pemberdayaan masyarakat diakui sebagai hal

stunting yang diterima masyarakat, serta

yang penting untuk efektivitas strategi. Seri ini

perbaikan yang dibutuhkan.

memaparkan bagaimana dan mengapa proses

Tidak kalah penting, seri ini juga membagikan
detail proses implementasi asesmen. Intervensi
tingkat kabupaten dan kota di bawah Stranas
Stunting perlu ditetapkan dan diprioritaskan
sesuai dengan konteks lokal.

BAGIAN

1

APA YANG KAMI KERJAKAN

BAGIAN

APA YANG KAMI TEMUKAN
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desain berbasis masyarakat efektif untuk dapat
mendorong perubahan sosial dan perilaku.
Kemudian juga memberikan cara bagaimana
pendekatan yang perlu dilakukan di tingkat
lokal untuk meningkatkan perencanaan, desain,

BAGIAN
PADA
SERI INI

pelaksanaan, dan pada akhirnya dapat mencapai
perubahan perilaku yang efektif.

TENTANG SERI INI
Seri ini ditujukan untuk pemangku kepentingan tingkat nasional dan daerah, termasuk pimpinan
pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dan desa, serta mitra organisasi lokal yang terlibat dalam kampanye

BAGIAN

3

Proses detail asesmen lokasi, langkah dari
setiap proses, bagaimana proses dilakukan,
dan hasil yang diperoleh dari setiap proses

Temuan utama tentang praktik PMBA dan
perkembangan AUD serta pengetahuan
mendalam dan saran untuk strategi dan
komunikasi perubahan perilaku yang lebih baik

CARA MEMBANGUNNYA
Informasi tambahan yang diperlukan pada
pelaksanaan pendekatan desain berbasis
masyarakat (People Driven Design) dan
bagaimana hal itu dapat diterapkan oleh
pemangku kepentingan di tingkat lokal

perubahan perilaku sebagai bagian dari Stranas Stunting.

Anggota komunitas di salah satu lokasi
asesmen mempelajari praktik dan layanan yang
berkontribusi pada permasalahan praktik PMBA
dan perkembangan AUD dikomunitas mereka.
Setiap komunitas mengidentifikasi tantangan
khusus yang ingin mereka tangani. Mereka
menetapkan tujuan, mengembangkan ide /
intervensi, dan menguji serta mengevaluasi
hasil dari upaya mereka untuk mengatasi
tantangan yang mereka identifikasikan.
PHOTO CREDIT | EMPATIKA
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BAGIAN

1

APA YANG KAMI KERJAKAN

KEGIATAN PADA DESAIN BERBASIS MASYARAKAT

I

ndonesia telah banyak mengalami peningkatan

Fasilitator dari Empatika
berbicara dengan
seorang ibu di rumahnya
sambil membantu
pekerjaan rumah
tangga. Imersi sering
kali dilakukan melalui
perbincangan santai
dengan melibatkan
diri dalam kegiatan
keseharian keluarga.

mengambil tindakan guna mengatasi masalah

dekade, dan sekarang masih terus berupaya

stunting.

mempercepat laju pembangunan gizi tersebut.
Apakah ada hal berbeda yang perlu dilakukan
untuk mempercepat perubahan perilaku dan
sosial untuk meningkatkan hasil gizi ibu dan
anak? Salah satu jawabannya adalah memastikan
bahwa keterlibatan dan peran serta pelaku
utama dalam merancang program, intervensi,
dan aktivitas serta membuat perubahan ketika
diperlukan. Stranas Stunting mengakui dan
mendukung upaya pemberdayaan masyarakat

PHOTO CREDIT | EMPATIKA

untuk mengurangi stunting pada masa
balita. Baru-baru ini, Pemerintah Indonesia
mengalokasikan Dana Desa yang besar untuk

DESAIN BERBASIS MARYARAKAT
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menyediakan sumber daya di tingkat daerah untuk

dalam pembangunan gizi selama beberapa

Pendekatan desain berbasis masyarakat bertumpu
pada gagasan untuk dapat melibatkan masyarakat
secara langsung dalam proses perubahan,
meningkatkan motivasi dan kepercayaan diri
masyarakat untuk melakukan perubahan perilaku
mereka secara mandiri. Juga mendorong orangorang di sekitar mereka untuk melakukan hal yang
sama. Yang terpenting adalah bahwa perubahan
yang diusulkan layak, sesuai, dan berarti penting,
serta didukung secara lokal. Pada tahun 2019, kami
menerapkan proses desain berbasis masyarakat di
enam lokasi di Indonesia.

BAGIAN 1: APA YANG KAMI KERJAKAN

PROSES DESAIN BERBASIS MASYARAKAT
Proses ini terdiri dari empat langkah, yang meliputi:

Langkah 1 | IMERSI
Mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang situasi
kehidupan keseharian melalui tinggal dan hidup bersama
keluarga di desa.

Langkah 2 | INSPIRASI
Eksplorasi tentang hasil pembelajaran dari lapangan untuk
mendapatkan inspirasi, mengidentifikasikan perilaku kunci, dan
mendapatkan gagasaan/ide dan strategi pembenahannya.

Langkah 3 | DESAIN
Menciptakan solusi bersama di desa melalui proses desain
berbasis masyarakat untuk mengatasi tantangan prioritas
yang diidentifikasi selama langkah 2.

Langkah 4 | UJI COBA
Menguji potensi solusi yang dihasilkan pada langkah 3 melalui
proses uji coba di desa untuk menilai keberhasilan dan
kelayakannya guna mendorong perubahan yang positif.

PHOTO CREDIT | EMPATIKA

Contoh makanan baru yang diperkenalkan kepada anak-anak dalam langkah uji coba. Para ibu memberikan
tantangan kepada diri mereka sendiri untuk menghasilkan makanan baru dengan aneka warna, beberapa makanan
ini pertama kali diperkenalkan pada anak-anak mereka.

DESAIN BERBASIS MARYARAKAT
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BAGIAN 1: APA YANG KAMI KERJAKAN

LOKASI

Lokasi penelitian dipilih setelah berkonsultasi dengan Pemerintah Indonesia dan
berfokus pada masyarakat pedesaan pada wilayah pesisir dan perbukitan di Indonesia
bagian Timur, Tengah, dan Barat. Lokasi yang terpilih semua termasuk di antara 100
kabupaten prioritas dengan tingkat angka stunting yang tinggi.

P R OV I N S I D I

Indonesia

Sumatra Barat

Jawa Barat

Kalimantan Selatan

Sulawesi Barat

Nusa Tenggara Timur

Maluku

Lokasi: Desa dengan sekitar
4.000 rumah tangga

Lokasi: Desa dengan sekitar
700 rumah tangga

Lokasi: Desa dengan sekitar
300 rumah tangga

Lokasi: Desa dengan sekitar
200 rumah tangga

Lokasi: Desa dengan sekitar
350 rumah tangga

Lokasi: Desa dengan sekitar
250 rumah tangga

Letak: Di lembah sungai yang
dikelilingi perbukitan

Letak: Terletak di lembah
yang hanya dapat diakses
dengan sepeda motor melalui
jalan pegunungan yang terjal

Letak: Di tengah daerah rawa,
dapat diakses melalui jalan
darat selama tiga bulan dalam
setahun dan dengan perahu
sepanjang tahun

Letak: Di antara enam dusun
yang terbentang sepanjang 11
km jalan aspal pinggir pantai

Letak: Di pantai pulau
kecil kurang lebih satu jam
perjalanan dengan mobil dari
kecamatan

Letak: Pengaturan pedesaan
dengan tata letak tidak biasa
yang mengikuti tata letak yang
telah dipertahankan sejak
zaman kolonial

Mata pencaharian: Pertanian,
termasuk jagung, padi, dan
pohon buah pinang dan cabai
sebagai tanaman komersial.
Pengiriman uang dari kerabat
yang merantau ke bagian lain
Indonesia atau Malaysia untuk
pekerjaan informal musiman
Makanan: Ikan, sayuran, dan
buah-buahan dengan harga
terjangkau sepanjang tahun,
banyak ditanam secara lokal

DESAIN BERBASIS MARYARAKAT

Mata pencaharian: Pertanian
padi dan beberapa kapulaga
dan nilam sebagai tanaman
komersial
Makanan: Sayuran lokal
dan nasi dalam porsi
besar. Penjual ikan jarang
berkunjung, pedagang lokal
membuat dan menjual tahu
dan tempe

Mata pencaharian: Pertanian
subsisten dan penangkapan
ikan di sungai
Makanan: Masalah
ketersediaan pangan musiman
yang parah disebabkan lahan
hanya bisa dibudidayakan
pada bulan-bulan tertentu
dan pedagang sayur tidak bisa
mengakses desa

10

Mata pencaharian: Remitansi
dari anggota keluarga yang
bekerja di Kalimantan sebagai
buruh tani harian
Makanan: Ikan dan sayuran
yang dijual oleh pedagang
tersedia sepanjang tahun
di desa, tetapi keduanya
dikonsumsi secara tidak
teratur karena penghasilan
keluarga yang tidak menentu

11

Mata pencaharian: Nelayan
dan sebagian menanam kelor,
singkong, atau pepaya untuk
dijual dan dikonsumsi
Makanan: Ikan tersedia
sepanjang tahun, bersama
dengan beberapa sayuran
yang ditanam secara lokal.
Penjual sayuran tidak
mengunjungi desa tersebut

Mata pencaharian: Tanaman
cengkeh dan kelapa untuk
dijual
Makanan: Ikan dengan harga
terjangkau tersedia sepanjang
tahun, bersama dengan
berbagai macam sayuran.
Semua rumah memiliki
beragam pohon buah-buahan
yang biasa konsumsi

BAGIAN 1: APA YANG KAMI KERJAKAN

LANGKAH
LA
NGKAH 1:

Imersi
APA YANG KAMI KERJAKAN
Dua tim fasilitator terlatih dari Empatika ditempatkan per desa, untuk tinggal bersama di rumah
masing-masing keluarga pada enam lokasi studi. Fasilitator terlibat dalam kehidupan sehari-hari dan
membangun komunikasi informal dengan semua anggota keluarga, tetangga mereka, dan orang lain
di desa. Dengan cara tinggal dan hidup bersama (imersi) di desa, memungkinkan fasilitator untuk
mendapatkan pemahaman mendalam tentang kehidupan masyarakat dan sikap serta perilaku mereka.
Pengalaman, percakapan, dan pengamatan difokuskan pada pembelajaran tentang isu PMBA dan
perkembangan AUD melalui beberapa contoh interaksi berikut:
• Membantu merawat dan menyiapkan makanan untuk anak
• Menemani keluarga ke pasar untuk membeli makanan dan memanen hasil tani
• Mengikuti rutinitas keluarga — tidur, bekerja, makan, mencuci, dan menikmati aktivitas santai
• Berpartisipasi dalam acara-acara yang berorientasi pada ibu-anak, misalnya sesi posyandu
bulanan, program khusus yang ditujukan untuk pencegahan stunting, dan program pemberian
makan pada anak pra-sekolah
• Berdiskusi santai dengan keluarga, tetangga, dan penyedia layanan, seperti kader kesehatan,
pemilik warung, pemberi pinjaman, aparat pemerintah desa, dan pemuka agama.
• Bersama-sama melakukan kegiatan interaktif, seperti peringkat preferensi makanan; analisis
pendapatan dan pengeluaran; analisis rutin harian; analisis musiman.
Selama kegiatan ini, fasilitator membangun empati untuk keluarga, memungkinkan mereka memahami
motivasi keluarga untuk menjaga kesehatan dan pertumbuhan anak serta sumber daya yang mereka
miliki, atau, bagaimana mengatasi kekurangan yang dihadapi. Bersama keluarga, mereka membantu
mengidentifikasi apa yang mendorong perilaku yang berbeda serta peluang untuk perubahan perilaku
untuk lebih mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak.

Sebuah keluarga melakukan
kegiatan pemeringkatan
makanan yang mana yang
paling mereka sukai, makanan
yang menurut mereka sehat.
Pada malam hari, banyak
waktu dan kesempatan untuk
mengeksplorasi topik lebih
dalam menggunakan teknik
visualisasi seperti ini. Hal ini
memicu perbincangan tentang
mengapa camilan tidak sehat
lebih disukai.

Apa itu imersi?
Imersi adalah metode penelitian formatif berdasarkan etnografi dengan cara tinggal di
rumah keluarga dan berbagi dalam kehidupan sehari-hari mereka untuk memahami sikap dan
perilaku yang ada, dan mengalami secara langsung konteks dan kondisi yang membantu dan
menghalangi perubahan perilaku.

PHOTO CREDIT | EMPATIKA
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BAGIAN 1: APA YANG KAMI KERJAKAN

MEMBANGUN EMPATI MENCIPTAKAN PEMAHAMAN

PENGALAMAN IMERSI DARI SEORANG FASILITATOR

Di seluruh desa, tim mengamati sebagian

untuk mengatasi dahaga, dan ASI bukannya

besar pengasuh/ibu memberi bayi bubur nasi

menjadi sumber utama makanan bagi bayi.

sebagai makanan pertama pada bayi. Sudah

Perilaku Ini merupakan temuan penting untuk

menjadi pengetahuan umum bahwa bubur nasi

membangun pesan dalam materi komunikasi

di seluruh Indonesia sering kali diperkenalkan

yang berhubungan dengan melanjutkan

sebelum enam bulan, hal ini bertentangan dengan

menyusui dari 6-23 bulan. Strategi komunikasi

rekomendasi ASI eksklusif. Pembelajaran baru

perlu menumbuhkan pemahaman tentang ASI

adalah bagaimana dan kapan pengasuh/ibu

sebagai sumber makanan utama selama dua

memperkenalkan bubur sambil terus, memberikan

tahun pertama. ASI memenuhi setengah atau

ASI. Fasilitator mengamati bahwa pengasuh/ibu

bahkan lebih dari setengah kebutuhan gizi bayi

memberikan bubur kepada bayi sebelum diberi

selama tahun pertama. Dengan praktik saat ini,

ASI. Pengasuh/ibu berpendapat bahwa bubur nasi

pertumbuhan bayi dipertaruhkan karena keluarga

adalah makanan utama, sedangkan ASI berguna

lebih mengutamakan bubur nasi daripada ASI.

Tim kami yang terdiri dari empat orang, tinggal di sebuah desa di Sumatera Barat selama
lima hari,empat malam. Berdasarkan informasi dari data di daerah, desa ini dikategorikan
sebagai desa dengan prevalensi stunting yang tinggi. Ada lebih dari 3.000 rumah tangga
yang terbagi menjadi empat dusun; setiap fasilitator tinggal bersama keluarga di dusun yang
berbeda. Keluarga 'saya' adalah petani jagung. Anggota keluarga di rumah 'saya' terdiri dari
delapan orang termasuk seorang bayi laki-laki berusia 11 bulan. Saya tidur di tikar tipis di lantai
di kamar yang sama dengan tiga anak bungsu dan bangun setiap hari sekitar pukul 5 pagi
ketika bayi menangis. Ibu anak-anak menyuruh kami untuk bangun dan membereskan tempat
tidur dan kemudian berdoa bersama. Setiap pagi, saya dan ibu berbincang di dapur sambil
membantu menggoreng nasi, memotong sayuran, atau terkadang menggendong bayi untuk
menenangkannya. Setiap hari, saya membuat buku catatan harian tentang pemberian makanan
untuk bayi berusia 11 bulan, dengan mencatat semua makanan yang diberikan pada bayi, dan
membuat catatan pengamatan tentang keluarga yang berinteraksi dengan bayi dan siapa saja
yang memberikannya makan.
Setelah anak-anak berangkat ke sekolah, saya bergabung dengan para orang dewasa yang
bekerja di ladang jagung dan kami berbincang tentang sumber dan jenis makanan apa saja
yang ada di masyarakat. Kemudian saya pulang ke rumah di mana beberapa remaja putri
penasaran mengapa saya bekerja di ladang, terutama karena mereka tidak lagi tertarik untuk
melakukannya. Kami berjalan ke sekolah bersama dan saya menghabiskan waktu di sekitar
warung mengobrol dengan pemilik dan pembeli tentang apa yang mereka beli. Ibu 'saya' kembali
dari ladang dengan setandan buah pinang yang kami kupas bersama sambil mendiskusikan
rencana pergi bersama ke ladang lain keesokan harinya yang membutuhkan waktu tempuh 45
menit naik sepeda motor.

DI POSYANDU
Fasilitator menemani para ibu dan pengasuh yang ikut serta dalam sesi posyandu dan menemukan
situasi posyandu seringkali panas, sesak, dan bising. Banyak terdapat penjual makanan ringan tidak
sehat di luar posyandu. Pelayanan Posyandu difokuskan pada penimbangan dan pencatatan berat
badan bayi untuk kepentingan pendataaan bagi dinas kesehatan. Kader memberikan hanya sedikit
waktu untuk menjawab pertanyaan ibu atau memberikan konseling pribadi. Dalam beberapa kasus,
makanan tambahan didistribusikan sebagai bagian dari upaya pencegahan stunting yang dibiayai oleh

Saya mengalami luka kecil dan butuh perawatan luka oleh bidan dan hal ini memberi saya
kesempatan untuk menghabiskan lebih dari dua jam mengobrol dengannya, bertemu kader
dan pemuka agama setempat. Bertemu dengan anak-anak dalam perjalanan pulang, mereka
membawa saya ke sungai dan senang dengan ketidakmampuan saya mencoba menangkap ikan.
Saya bergabung dengan mereka untuk mengumpulkan jamur liar dan mereka menunjukkan
tangki penyimpanan air, pipa air sungai dan sungai-sungai kecil tempat orang buang air besar.
Suatu pagi saya menghabiskan waktu di posyandu yang panas dan sibuk menyaksikan interaksi
antara kader, bidan dan ibu serta mengobrol dengan ibu sambil menunggu bayinya ditimbang.

Pemerintah Desa. Makanan tambahan sering kali termasuk bubur kacang hijau yang dimaniskan, biskuit
manis, atau bahkan kudapan goreng.

Posyandu singkatan
dari Pos Pelayanan
Terpadu merupakan
pos pelayanan terpadu
di tingkat desa yang
memberikan layanan
kesehatan kepada
Ibu hamil, balita, dan
lansia. Posyandu juga
memberikan vaksinasi
dan suplemen gizi
bulanan.

Satu-satunya makanan hari itu yang dimakan bersama keluarga adalah makan malam. Kami
duduk di lantai dan berbagi sederhana tapi makanannya sangat pedas. Malam hari adalah saat
yang tepat untuk mengajak keluarga membuat diagram dan melakukan kegiatan lain untuk
belajar lebih banyak tentang makanan dan gizi. Kami mengeksplorasi preferensi makanan
mereka dengan memberi peringkat pada gambar yang dibuat sendiri, memetakan ketersediaan
makanan musiman, dan pendapatan musiman,
pendapatan dan pengeluaran keluarga. Suatu
malam saya menunjukkan beberapa gambar
poster tentang gizi dari Pemerintah di ponsel
saya dan bertanya kepada keluarga apa
yang mereka pikirkan. Sebelum Magrib tiap
sore, selalu ada kesempatan ngobrol dengan
ibu-ibu tetangga. Seringkali rumah penuh
dengan orang di malam hari, memberikan
kesempatan untuk berbagi pengalaman saya
hari itu dan untuk membuka diskusi. Sambil
menonton tv bersama keluarga di malam
hari, kami membahas iklan makanan dan
snack, serta aspirasi gaya hidup.

PHOTO CREDIT | EMPATIKA
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LANGKAH 2:

Inspirasi

INSPIRASI DALAM AKSI
Guna membuat para ahli memahami situasi lapangan secara nyata dari setiap lokasi, selama
kegiatan inspirasi kami mengumpulkan dan mencicipi makanan serta jajanan yang kami
temukan selama imersi. Kami menyiapkan makanan yang biasa dimakan dengan cara yang sama
seperti keluarga kami dan membagikannya, memberikan jumlah garam, gula, minyak atau MSG
sebanyak yang mereka gunakan saat memasak. Karena makanan ringan berkemasan memiliki
porsi yang besar dalam menu makanan orang dewasa dan anak-anak, kami membawa beberapa
makanan ringan yang paling sering dimakan dari setiap lokasi, mencicipinya bersama-sama, dan
membandingkannya dengan buah, sayuran, dan ikan yang sering kali jarang dikonsumsi. Dalam
beberapa kasus kami juga membuat bubur kacang hijau dan makanan lain yang biasa digunakan
untuk program pemberian makanan tambahan di posyandu, menyiapkannya dengan cara yang
sama seperti di desa — terlalu manis — yang mengundang keluhan dari anggota masyarakat.

BAGAIMANA KAMI MELAKUKANNYA
Setelah melewati proses imersi, fasilitator meninggalkan desa dan berkumpul dengan tim lainnya untuk
berbagi dan mendiskusikan hasil temuan. Tim Fasilitator mulai menganalisis apa yang telah mereka lihat
dan alami serta mendiskusikan faktor-faktor yang tampaknya berkontribusi pada fokus asesmen, yaitu
tentang gizi dan praktik perkembangan AUD. Mereka kemudian mulai mengidentifikasi kemungkinan
titik masuk untuk mengenalkan perilaku kunci.
Lokakarya yang intensif selama beberapa hari dilakukan bersama oleh fasilitator, pakar teknis termasuk
ahli gizi, desainer, dan ahli komunikasi profesional turut serta dalam lokakarya ini. Selama lokakarya,
fasilitator berbagi pengalaman, observasi, foto, dan video dari masing-masing komunitas melalui
diskusi kelompok kecil. Penasihat teknis (Technical advisors) mempelajari informasi yang berhubungan
dengan tiap desa — aksesibilitas atau keterpencilannya; makanan yang tersedia; norma atau preferensi
yang jelas terkait dengan pengasuhan anak; dan praktik pengasuhan anak — dan mengajukan banyak
pertanyaan.
Fasilitator berbagi cerita tentang makanan yang biasa dimakan dari setiap desa dan bersama kelompok
fasilitator yang lainnya, mengeksplorasi buku catatan harian makanan serta mendiskusikan bagaimana
pengasuh berinteraksi dengan anak-anak saat memberi makan. Buku harian makanan mencakup
jumlah dari makanan yang berbeda yang dikonsumsi dan cara makanan dibumbui dan dimaniskan
untuk mendorong pemberian makan anak. Pembahasan materi komunikasi (poster, flip chart pelatihan,
selebaran informasi, dan versi berbeda dari buku catatan bayi) berfokus pada reaksi orang-orang
terhadap materi tersebut — apa yang mereka pahami dari pesan, apa yang menurut mereka relevan bagi
mereka, dan apa yang sebenarnya mereka mengerti.
Analisis yang intensif dilakukan pada semua informasi tersebut, untuk dapat menjawab “teka-teki” dari
tiap lokasi. Misalnya, mengapa pola makan orang begitu terbatas walaupun terdapat banyak makanan
bergizi tumbuh subur di disekitarnya? Mengapa para ibu memberikan MPASI kepada bayi baru lahir
walau mereka tahu bahwa ASI lebih sehat untuk bayi? Fakta kontradiktif tersebut kemudian dieksplorasi
— dengan menghubungkan pemahaman mendalam tentang konteks dan pengetahuan teknis dari para
ahli tentang intervensi dan praktik terbaik saat ini dan di masa lalu. Dari sana, kelompok ini mulai untuk
memprioritaskan perubahan perilaku yang diperlukan dan mengidentifikasi langkah awal untuk memulai
mengatasi permasalah dari di setiap lokasi. Proses inspirasi menggunakan alat bantu kartu, gambar,
pemodelan, dan materi interaktif lainnya. Kerja kelompok dilakukan untuk menggali ide sebanyak
mungkin yang dapat membantu desa merancang pendekatan dan solusi mandiri untuk mengatasi
permasalahan tertentu yang berhubungan dengan PMBA dan perkembangan AUD.

Fasilitator bereksperimen
dengan berbagai ide untuk
mempertimbangkan apa yang
mungkin layak dan secara teknis
cocok untuk masyarakat. Hal ini
termasuk gagasan bagaimana dapat
meningkatkan ruang untuk layanan
kesehatan dan bereksperimen dengan
cara membuat makanan beraneka
warna yang menarik.

Apa itu “teka-teki”?
“Teka-teki “ adalah masalah atau pertanyaan yang membingungkan atau sulit. Dalam hal ini,
masyarakat sering melakukan praktik kontradiktif di mana perilaku atau praktik tidak sejalan dengan
pengetahuan atau keyakinan yang ada.

PHOTO CREDIT | EMPATIKA

DESAIN BERBASIS MARYARAKAT

16

17

BAGIAN
BAGIAN1:1:APA
APAYANG
YANGKAMI
KAMIKERJAKIAN
KERJAKAN

LANGKAH 3:

Desain

DESAIN AKSI
MEMBANTU IBU BEREFLEKSI
MENGENAI PRAKTIK PMBA.
Para ibu membandingkan makanan
ringan kemasan yang biasa
dikonsumsi keluarga mereka setiap
hari, dengan makanan alternatif
yang lebih sehat dan dapat mereka
beli dengan harga yang sama.
Refleksi ini mendorong mereka
untuk berpikir kreatif tentang
bagaimana mereka dapat membuat
makanan ringan yang lebih sehat
untuk anak-anak dengan buahbuahan.

BAGAIMANA KAMI MELAKUKANNYA
Setelah melewati langkah inspirasi, fasilitator kembali ke desa dan tinggal selama empat hari untuk
berbagi hasil pembelajaran bersama masyarakat. Mereka mengadakan diskusi mendalam dengan
anggota komunitas, dalam kelompok besar dan kecil, dan melakukan diskusi ringan yang memberikan
kesempatan bagi semua orang, termasuk ibu, anggota keluarga, dan tetangga, untuk merefleksikan
apa yang dipelajari selama imersi dan inspirasi. Foto, video, dan gambar dari tahap imersi membantu
diskusi dan membuat anggota masyarakat lebih mudah untuk bereaksi, berdiskusi, dan mendapatkan
pemahaman yang lebih dalam tentang temuan yang diperoleh.
Hasil diskusi kemudian digunakan sebagai panduan bagi masyarakat dan fasilitator dalam
mengidentifikasi kendala yang mungkin dihadapi dari suatu rancangan pelaksanaan kegiatan yang
diprioritaskan. Fasilitator menyampaikan pertanyaan bantuan seperti 'bagaimana mungkin kita?'.

PERCOBAAN. Contoh makanan baru
untuk meningkatkan pola makan
anak. Para ibu mencoba membuat
makanan yang baru dan berwarnawarni dan memperkenalkan
beberapa makanan tersebut kepada
anak-anak mereka untuk pertama
kalinya.

Misalnya, Bagaimana kita dapat membantu ibu untuk memantau tumbuh kembang bayi? Bagaimana
kita dapat membuat pola makan ibu dan bayi lebih beragam? Hal ini dilakukan secara intensional karena
meskipun masyarakat telah menyepakati suatu area fokus permasalahan, cara untuk mengatasi masalah
dapat berbeda-beda dan berbasis pengalaman masing-masing.
Selanjutnya, fasilitator memimpin sesi curah pendapat yang interaktif dengan kelompok untuk menggali
ide sebanyak mungkin tentang cara pemecahan permasalahan tersebut. Kelompok dan fasilitator
mengeksplorasi ide-ide baru yang dihasilkan selama fase inspirasi dengan para ahli. Ide-ide yang berasal
dari luar desa tidak begitu menarik perhatian anggota masyarakat. Diskusi difokuskan pada mengapa itu
terjadi dan bagaimana memperbaikinya atau pada pengembangan ide-ide baru.
Melalui proses kreasi bersama ini, komunitas pada akhirnya menyetujui ide-ide spesifik untuk
dikembangkan guna menjawab tantangan 'bagaimana mungkin kita'. Beberapa solusi memerlukan

MENYEDIAKAN INSPIRASI. Seorang
ibu lebih memilih poster dengan
foto makanan dibandingkan
gambar ilustrasi makanan. Sebelum
merancang materi komunikasi,
fasilitator menggunakan materi dari
negara lain untuk mengumpulkan
umpan balik tentang pesan dan gaya
visual. Untuk desain ruang konseling
di posyandu, fasilitator membagikan
foto dari posyandu lain sehingga
masyarakat bisa memilih apa yang
disukai dan tidak disukai.

pengembangan desain fisik, misalnya desain poster atau bangunan. Dalam kasus ini, komunitas
membuat model produk dan meminta umpan balik dari komunitas lainnya. Untuk suatu kegiatan,
misalnya klub memasak, aktifitas berkebun, atau menyiapkan makanan jenis baru, anggota komunitas
mencoba ide-ide ini untuk mempelajari cara kerjanya dan perbaikan kedepan.
Di akhir kunjungan fasilitator, anggota kelompok masyarakat juga melakukan tukar pikiran dengan bidan
desa, kader kesehatan, dan aparat desa melalui pertemuan dan diskusi informal. Hal ini membantu
membangun kepercayaan anggota masyarakat dalam mengatasi masalah dengan solusi mandiri, dan
mengumpulkan dukungan yang diperlukan, namun dalam beberapa kasus, mereka juga melakukan
uji coba pada ide tersebut. Mereka juga mengembangkan rencana aksi dengan langkah-langkah
selanjutnya.
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LANGKAH 4:

Uji Coba

P R OV I N S I D I

Indonesia

BAGAIMANA KAMI MELAKUKANNYA
Rencana aksi menjadi panduan untuk merencanakan uji coba
ide-ide masyarakat. Kelompok ibu berunding dengan anggota
komunitas lainnya untuk mengetahui apakah mereka tertarik
pada solusi yang ditawarkan. Mereka menentukan perubahan
yang perlu dilakukan dan menilai tingkat keefektifannya. Selama
delapan minggu, fasilitator melakukan komunikasi secara berkala
melalui telepon dengan desa, membantu memecahkan masalah
yang muncul, dan memberikan saran yang diperlukan. Anggota
komunitas menyampaikan bahwa dengan adanya komunikasi lewat
telepon tersebut membuat mereka termotivasi dan dihargai bisa
membagikan pencapaian mereka.
Tim fasilitator kembali ke komunitas sekali lagi setelah masa uji
coba, untuk bersama-sama membahas dan merenungkan proses
dan hasil uji coba tersebut. Melalui pertemuan dan diskusi interaktif,
anggota masyarakat membahas apa yang berjalan dengan baik, apa
yang tidak berhasil, dan mengidentifikasi dukungan yang diperlukan
untuk membantu pihak lain mengadopsi salah satu solusi. Di bawah
ini adalah ringkasan pertanyaan tantangan dan solusi yang diuji di
setiap lokasi.

Sumatra Barat
Tantangan: Bagaimana kita
dapat memasukkan buah
ke dalam menu makanan
keluarga, ibu hamil, dan anak
di bawah usia dua tahun?
Tanggapan: Jajanan rumahan
yang sehat untuk dijual di
warung dan digunakan di
posyandu. Jajanan berbahan
buah — sate buah, jeli buah,
dan es loli buah dibuat,
dipromosikan, dan dijual
di toko kios milik kader.
Sesi posyandu hanya
menyediakan buah-buahan.

DESAIN BERBASIS MARYARAKAT

Jawa Barat
Tantangan: Bagaimana kita
dapat memantau tumbuh
kembang anak-anak kita dengan
lebih baik?
Tanggapan: Bagan tonggak
perkembangan anak untuk
mengukur pertumbuhan
anak dan poster promosi
untuk makanan yang
direkomendasikan. Termasuk
melakukan kontak mata,
mengangkat kepala, berguling,
duduk, merangkak, berdiri
dengan penyangga, berdiri
sendiri, berjalan, mengucapkan
satu kata, mengucapkan kalimat
sederhana, dan aktif.

Kalimantan Selatan

Sulawesi Barat

Tantangan: Bagaimana
cara mengajak anak 12-23
bulan makan sayur, buah,
dan ikan dengan cara
yang menyenangkan dan
interaktif?
Tanggapan: Buku
resep interaktif untuk
digunakan para ibu untuk
memperkenalkan makanan
baru kepada bayi dan
mencatat tanggapan bayi.
Penggunaan catatan di buku
resep untuk diskusi dengan
kader saat kunjungan
rumah.
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Tantangan: Bagaimana
kita merancang dan
mengembangkan posyandu
yang berpusat pada pengguna,
yang memungkinkan konseling
yang lebih baik tentang
pemberian makan bayi dan
Balita?
Tanggapan: Ruang konseling
pribadi ditambahkan ke dalam
desain posyandu baru. Desain
juga termasuk ruang bermain
untuk anak-anak dan ruang
yang berdekatan untuk taman.
Konsultasi dengan staf dan
pejabat kesehatan desa untuk
mempromosikan ide ini.
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Nusa Tenggara Timur

Maluku

Tantangan: Bagaimana kita
mengembalikan makanan
sehat dan menyenangkan
yang terinspirasi oleh
pengalaman masa kecil?

Tantangan: Bagaimana kita
dapat mempertahankan
upaya baik yang terinspirasi
dari hasil kinerja bidan
sebelumnya?

Tanggapan: kelompok
memasak baru mencoba
makanan baru untuk anakanak, terutama bayi. Bertemu
seminggu sekali untuk
terus mencoba menu baru.
Memperkenalkan es loli yang
dibuat dengan buah asli dan
kacang hijau menggantikan
makanan warung yang biasa
dijual ke anak-anak warung.

Tanggapan: Sebuah “Kebun
Sehat” dihubungkan dengan
kegiatan kader. Kader
bekerja menyiapkan lahan,
merawat tanaman, dan
menanam bibit baru. Papan
informasi yang dirancang
untuk promosi sayuran.
Hasil produk dipergunakan
untuk mendukung kunjungan
rumah dan di posyandu.

BAGIAN 1: APA YANG KAMI KERJAKAN

UJI COBA DI LAPANGAN
Mengembangkan buku resep untuk membantu memperkenalkan makanan
baru kepada bayi
Selama tahap perancangan di
satu lokasi, para ibu mencoba
mengenalkan buah dan sayuran
baru kepada anak-anak, yang
membantu ibu mendapatkan
kepercayaan diri untuk terus
mencoba. Mereka juga mencoba
dengan menambahkan potongan
ikan ke dalam makanan anakanak, padahal sebelumnya
para ibu khawatir akan bahaya
tersedak tulang ikan. Rencana
aksi pada masa uji coba adalah
membuat resep baru dan
menambahkannya ke buku resep
yang telah dikembangkan bersama
selama fase desain. Setiap ibu
memiliki buku resepnya sendiri
dan mencatat setiap resep serta
apa reaksi bayi mereka terhadap
makanan tersebut. Catatan ini
menjadi fokus penting untuk
keterlibatan dengan kader
pada saat kunjungan rumah
PHOTO CREDIT | EMPATIKA
setiap minggu. Ibu tidak merasa
dihakimi seperti yang dirasakan
sebelumnya, malahan para ibu sangat antusias membagikan cerita tentang makanan baru yang
dikonsumsi anaknya dan reaksi mereka. Kader memberikan dorongan semangat terutama
pada beberapa ibu-ibu yang semangatnya menurun. Misalnya, cuaca panas membuat mereka
membeli es loli untuk bayi mereka dan banyak yang jatuh sakit akibatnya dan tidak ingin makan
apa pun selain makanan yang menenangkan. Para ibu lainnya, memiliki pengalaman dimana anak
menjadi rewel saat diberikan makan pada saat tumbuh gigi. Namun, mereka juga menemukan
bahwa memberi bayi mereka sayuran untuk dikunyah dapat mengurangi ketidaknyamanan anak
akibat giginya tumbuh. Seiring berlalunya waktu, para ibu secara rutin menyediakan sayuran
minimal lima hari dalam seminggu; yang sebelumnya tidak diberi sayuran dan sering dicampur
dengan ikan yang dihaluskan. Para kader tetap menjalin komunikasi dengan Empatika melalui
Whatsapp dan menyampaikan bahwa para ibu membuat resep sendiri dan mencatat reaksi bayi
mereka pada saat diperkenalkan makanan baru tersebut, tanpa harus menunggu saran dari
kader. Selanjutnya resep tersebut dibagikan lebih luas melalui media sosial yang mereka miliki.

DESAIN BERBASIS MARYARAKAT
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Merancang ruang konseling baru untuk posyandu
Para ibu dan kader kesehatan merancang posyandu baru dengan ruang konseling yang lebih
personal dan memutuskan untuk mencoba desain tersebut dengan mengambil gambar dan
model yang telah mereka buat serta membagikannya dengan kelompok ibu yang lebih luas,
kader dari daerah lainnya, staf puskesmas (terutama kepala Puskesmas) dan pemerintah desa
setempat. Idenya adalah untuk mencari umpan balik tentang desain mereka dan membangun
dukungan untuk ide-ide mereka. Desain tersebut, secara umum mendapat pujian, khususnya
ide untuk ruang bermain khusus untuk anak-anak, plot yang berdekatan di mana sayuran akan
ditanam, dan ruang konseling di mana para ibu dapat mengikuti sesi konseling secara personal
di ruang yang nyaman. Para ibu dan kader kesehatan mengelola sekitar lima kali konsultasi
semacam itu dan mengatasi rasa frustrasi karena harus membuat jadwal berulang kali karena
tidak ada kepala puskesmas atau aparat desa. Mereka menyadari bahwa meskipun desainnya
disukai, realisasi desain mereka tidak dapat terlaksana sampai pembangunan posyandu baru
dilakukan dan ini belum direncanakan hingga tahun berikutnya. Dengan dorongan kami, mereka
memutuskan untuk mencoba ruang konseling di tempat
yang sudah ada di posyandu dan melaksanakan gagasan
untuk menyediakan ruang konseling yang lebih privat dan
nyaman. Umpan balik dari para ibu yang menggunakan
percobaan ruang konseling ini yaitu mereka sangat
menyukainya dan merasa lebih percaya diri untuk bertanya
dan merasa dihargai. Disepakati bahwa ini adalah bukti
yang mereka butuhkan untuk memastikan posyandu yang
baru memiliki ruang konseling.
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BEBERAPA HASIL KUNCI DARI UJI COBA
Sumatera Barat
camilan buatan
sendiri yang sehat

Bagan tonggak/
patokan
perkembangan
anak Jawa Barat

Kalimantan
Selatan buku resep
interaktif

• Anak-anak tidak membeli jajanan buah; terus membeli jajanan
kemasan.
• Dua pemilik warung langsung berhenti menjual jajanan buah.
• Posyandu menyediakan sate buah dengan dana desa.
• Ayah dapat terlibat dalam memantau perkembangan bayi dan balita.
• Orang tua merasa mampu untuk memantau pertumbuhan dan
perkembangan bayi mereka sendiri.
• Kepala Desa mencetak dan membagikan poster tersebut.
• Promosi untuk mengurangi jajanan tidak sehat tidak berhasil.
• Kunjungan rumah setiap minggu oleh kader menjadi menyenangkan
dan bermanfaat. Permasalahan seperti kesulitan pemberian makan
ketika seorang anak sakit atau menolak makan bisa didiskusikan.
• Para ibu berkomitmen untuk memberikan makanan baru kepada bayi;
kecuali pemberian ikan.
• Kepala Puskesmas menyetujui model Posyandu dan mendorong
proses berbagi yang lebih luas.

Ruang penyuluhan
posyandu Sulawesi
barat

• Motivasi dan dukungan dari para ibu, pemerintah desa, dan kader
mendorong para pemimpin masyarakat dari daerah lain melakukan
perubahan serupa.
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• Pandangan kaku tentang hubungan layanan-klien agak membatasi
penyerapan gagasan.
• Hanya satu dari dua kelompok memasak yang melanjutkan kegiatan
selama delapan minggu masa percobaan.
Klub memasak
Nusa Tenggara
timur

• Para ibu menyukai kesempatan untuk berdiskusi dan berbagi tip
tentang tantangan dengan pemilihan makanan.
• Kader mencoba meniru ide kelas memasak, namun para Ibu tidak
begitu suka kegiatan tersebut, karena dilakukan secara formal dan
tidak dengan riang.

KESIMPULAN

• Kepala Desa menawarkan bantuan keuangan untuk kelompok
memasak.

Proses penilaian inovatif ini menunjukkan bagaimana imersi dapat memberi insipirasi dan pemahaman
pada suatu tantangan perilaku tertentu dan bagaimana mereka dapat mengatasinya. Hal ini berfokus
pada pemahaman yang lebih dalam tentang pemberian makan bayi dan balita, praktik pengasuhan

• Memotivasi kelompok kader dengan memberi mereka tujuan, fokus,
kerjasama tim; mereka merasa lebih dihargai.
Maluku “Kebun
sehat”

anak, dan layanan pendukung promosi dan tumbuh kembang anak. Hal ini membuktikan bagaimana
masyarakat dapat aktif dalam merancang dan menerapkan ide-ide perubahan perilaku dibanding jika

• Sangat jelas terlihat bangkitnya kembali semangat dan minat
masyarakat yang makin besar.

tanpa pelibatan dalam proses. Melalui proses ini, masyarakat tidak hanya menjadi bagian dari solusi
tetapi diberi energi untuk mewujudkan solusinya secara mandiri. Masyarakat mampu memahami
masalah yang mereka hadapi, dan secara mandiri mampu mencari solusi serta berinisiatif melakukan

• Kepala Desa mulai memberikan insentif dana pada kader melalui
anggaran dana desa.

perubahan yang diperlukan. Bagian selanjutnya menyajikan hasil temuan detail dan pembelajaran yang
dihasilkan melalui penilaian desain berbasis masyarakat.

DESAIN BERBASIS MARYARAKAT
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BAGIAN

2

Contoh makanan umum
di Indonesia, seperti padi
yang ditanam di sawah
terasering (pada foto di
atas) dan ikan di pesisir
pantai.

A

GAMBARAN TENTANG PMBA DAN PERKEMBANGAN AUD DARI HASIL ASESMEN

sesmen praktik PMBA dan perkembangan AUD
di Indonesia — dan layanan pendukung yang tersedia
— tidak jarang dilakukan. Kami mengawali dengan
melakukan tinjauan pustaka, yang memberikan
beberapa informasi penting, misalnya, para ibu
kurang percaya diri akan kemampuan mereka untuk
memproduksi ASI dengan kualitas dan kuantitas yang
baik dalam enam bulan pertama. Hal ini merupakan
salah satu alasan para ibu mulai memberikan MPASI
lebih awal (sebelum 6 bulan), yang kemudian
berkembang menjadi praktik yang umum dilakukan.
Kami juga mendapatkan informasi bahwa variasi
makanan yang diberikan kepada anak-anak setelah
enam bulan hanya terbatas pada dua kelompok
makanan — biji-bijian (biasanya nasi) serta sayuran —
dan ternyata banyak anak hanya makan dua kali atau
kurang dalam sehari.1 Kami mendapatkan pembelajaran
tentang makanan olahan yang tidak sehat yang

PHOTO CREDIT | ALEX FURNO
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dikonsumsi secara luas oleh anak-anak kecil.2 Beberapa
informasi tersebut sangat penting, namun belum
cukup memberi pemahaman untuk menyusun strategi
komunikasi untuk peningkatan perubahan perilaku dan
sosial yang baik.
Asesmen yang kami lakukan bertujuan untuk
memahami alasan utama terjadi suatu keyakinan dan
perilaku serta hambatan pada perubahan perilaku.
Selain itu, kami berusaha mempelajari lebih lanjut
tentang dari mana orang mendapatkan informasi
dan bagaimana mereka bisa memahami semua
langkah upaya pencegahan stunting. Pendekatan
desain yang berbasis masyarakat juga memungkinkan
pengembangan solusi untuk mendukung praktik dan
layanan yang lebih baik.
1 Alive & Thrive Desk Review, 2018
2 ARCH nutrition, 2018
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Praktik PMBA untuk Bayi Usia 6-9 Bulan

Temuan-Temuan Kunci

Lanjut Menyusui Setelah 6 Bulan
Rekomendasi praktik baik

DARI ASESMEN FORMATIF PRAKTIK PMBA & PERKEMBANGAN AUD

Melanjutkan pemberian ASI sesering mungkin hingga usia 2 tahun

AKSI

atau lebih karena ASI menjadi sumber energi dan nutrisi utama, walau

Mengubah orientasi pesan komunikasi...

bayi sudah mulai mendapatkan MPASI setelah enam bulan. Makanan
pendamping ASI bukanlah pengganti ASI.

TEMUAN
Pengetahuan dan praktik
Banyak ibu dan pengasuh yang memberikan makanan padat/semi
padat lebih awal dan merasa bangga saat bayi mau makan diusia
sebelum enam bulan. Para ibu sering salah paham bahwa menyusui
seharusnya tetap dilanjutkan hingga dua tahun.
Pemahaman mendalam (Insight) pada praktik ini
• Pengasuh mengatakan bahwa ketika bayi mulai menunjukan

• Tekankan bahwa menyusui tetap
menjadi sumber energi dan nutrisi
utama untuk bayi terutama pada usia
6-9 bulan.
• Hubungkan atribut positif yang
diungkapkan oleh para pengasuh —
dengan melanjutkan menyusui setelah
enam bulan maka anak semakin kuat,
cerdas, dan berkembang.
Mendukung strategi untuk...

makanan baru, minum kopi atau teh, atau mengambil pisang.

• Meningkatkan kualitas dukungan
yang diterima para pengasuh
tentang cara mempertahankan ASI
sambil memperkenalkan makanan
pendamping pada enam bulan.

• Begitu bayi menunjukan minat pada makanan, ibu menganggap

Lengkapi gap informasi mengenai...

minat pada makanan, itu berarti bayi tersebut kuat, pintar, dan
berkembang — (atribut) pertanda baik.
• Ibu dan masyarakat merasa senang ketika bayi mulai mencoba

menyusui sebagai hal sekunder/bukan utama. Alih-alih
memberikan MPASI yang sesuai sebagai pendamping ASI, para
ibu justru merasa cukup dengan pemberian makanan saja dan
ASI sebagai pelengkap.
• Ibu tidak menganggap ASI sebagai makanan, atau sumber

PHOTO CREDIT | ALEX FURNO

• Mengatasi keyakinan yang salah
bahwa ASI bukanlah makanan.

nutrisi, dan ASI diberikan pada bayi dengan tujuan agar bayi
merasa nyaman serta menghilangkan dahaga (haus).

• Mengapa pemberian ASI berkurang
dengan cepat dan tidak dianggap
penting.
• Bagaimana cara terbaik untuk
memotivasi dan meminta ibu untuk
terus menyusui sebagai sumber nutrisi
utama bagi bayi.

F

asilitator mendalami banyak aspek kehidupan di desa-desa, memperoleh pemahaman mendalam tentang berbagai faktor

spesifik dan sensitif penyebab stunting. Asesmen ini bertujuan untuk mempelajari praktik PMBA dan perkembangan AUD.
Asesmen dilakukan pada batas waktu tertentu, yang berfokus pada pembelajaran tentang layanan dan intervensi yang terkait
dengan praktik gizi. Selanjutnya, asesmen diprioritaskan untuk mendapatkan informasi tentang kesenjangan pemahaman
pada praktik pemberian makan anak usia 6-23 bulan.

DESAIN BERBASIS MARYARAKAT
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Pemberian MPASI Pada Usia 6 Bulan
Rekomendasi praktik baik
Bayi mulai diperkenalkan MPASI yang dilembutkan pada bayi

AKSI

usia 6 bulan karena kebutuhan energi dan nutrisi bayi mulai lebih

Fokuskan pesan komunikasi...

banyak dan tidak cukup dari ASI saja. Pada usia ini bayi sudah cukup
umur untuk menerima makanan pendamping ASI. Tingkatkan
konsistensi (kekentalan) dan variasi makanan secara bertahap seiring
bertambahnya usia bayi.

TEMUAN
Pengetahuan dan praktik
Banyak ibu dan pengasuh memberikan MPASI kepada bayi lebih awal
dari yang direkomendasikan. Bayi yang usia — 4-8 bulan — biasanya
diberi bubur encer. Nasi bubur adalah makanan pertama yang paling

• Fokus pada persepsi ibu tentang
kapan waktu yang tepat untuk
memperkenalkan MPASI pertama kali
pada bayi dan meluruskan anggapan
bahwa bayi harus tumbuh gigi terlebih
dahulu sebelum memulai diperkenalkan
makanan.
• Dorong ibu untuk mengenalkan menu
sayuran, daging, dan makanan beragam
pada MPASI.

(sayuran, ikan, daging) diberikan setelah bayi dianggap dapat

• Dukung kesadaran orang tua untuk
memantau tahapan perkembangan
anak dengan menghubungkan waktu
yang tepat pemberian MPASI pertama
kali serta keragaman makanan untuk
pertumbuhan anak.

"mengunyah". Para ibu dan keluarga paham tentang tahapan tumbuh

Mendukung strategi untuk...

umum dan sering kali diberi bumbu dengan garam, monosodium
glutamat (MSG), atau kaldu, atau sangat dimaniskan. MPASI jarang
ditambahkan sayuran atau makanan lain. Gula sering ditambahkan
ke MPASI agar bayi mencobanya. Pemberian makanan substansial

kembang bayi, tetapi tidak mengerti hubungan antara tahapan
tahapan tersebut dengan pemberian MPASI.
Pemahaman mendalam pada praktik ini
• Para ibu mengatakan bahwa bayi paling menyukai bubur yang
dimaniskan atau yang asin, dan dengan menambahkan sayuran
membuatnya kurang enak.
• Para ibu percaya bahwa anak kecil lebih memilih Susu formula
atau bubur bayi instan (makanan pengganti ASI) atau minuman
manis daripada ASI, dan orang tua berusaha memenuhi
keinginan bayi tersebut.
• Para ibu mendefinisikan tiga fase pertumbuhan bayi: saat masa
pemberian ASI saja, awal tumbuh-gigi dan pasca-gigi. Munculnya
gigi depan (biasanya sekitar 8 bulan) sebagai petanda bagi para
ibu bahwa bayi sudah siap untuk diberikan bubur yang lebih

• Mendukung Ibu untuk dapat
memutuskan kapan seorang anak siap
untuk diberikan makanan tertentu dan
meluruskan anggapan anak tumbuh gigi
baru siap makan.
• Meningkatkan dukungan pengasuh
tentang bagaimana dan kapan harus
menambahkan protein hewani yang
tersedia dan aman ke dalam makanan
pendamping, bahkan untuk bayi kecil.
• Menyarankan agar tidak menggunakan
makanan cepat saji yang tinggi garam
dan gula untuk mengurangi risiko
timbulnya preferensi rasa terhadap
makanan yang tidak sehat.

Meskipun usia yang dianjurkan untuk mulai makan makanan padat adalah 6 bulan, banyak bayi
di Indonesia yang mulai mengenal makanan sejak 4 bulan. Bubur nasi encer adalah makanan
pertama yang paling umum.

kental dan makanan yang dihaluskan. Begitu bayi memiliki gigi,

Lengkapi gap informasi khususnya...

mereka diharapkan makan makanan yang sama seperti orang

• Hambatan — resistensi atau ketersediaan
atau alasan lain untuk tidak memberikan
protein hewani pada MPASI untuk anak.

dewasa.
• Para ibu tidak menganggap ASI sebagai makanan atau sumber
nutrisi, dan ASI yang diberikan berfungsi terutama untuk
memberikan kenyamanan, dan yang kedua untuk pemenuhan
cairan.

DESAIN BERBASIS MARYARAKAT
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• Bagaimana cara efektif untuk membatasi
tingginya konsumsi makanan tidak sehat
untuk kelompok usia ini.
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Pemberian Makan Anak Usia 9-24 Bulan
Makanan Berkualitas dan Beragam
Rekomendasi praktik baik
Pemberian makan yang bervariasi untuk memastikan kebutuhan
gizi terpenuhi. Daging, unggas, ikan, atau telur dan buah-buahan
dan sayuran yang kaya vitamin A harus dimakan setiap hari, atau
sesering mungkin.

TEMUAN
Pengetahuan dan praktik
Masyarakat mengetahui dari pelajaran di sekolah tentang lima
kelompok makanan. Nasi dipahami sebagai makanan pokok
sedangkan makanan lain dipandang sebagai penambah rasa
dan dimakan dalam jumlah kecil. Makanan hewani tidak biasa
dimasak sebagai menu MPASI untuk bayi. Telur jarang dikonsumsi,
walaupun keluarga tersebut memelihara banyak ayam (khusus
pada lokasi studi di Maluku terdapat pengecualian, dimana telur
sering menjadi menu keseharian, telur biasanya dibeli di warung.)
Sayuran yang paling umum dimakan di semua lokasi adalah kelor
yang tumbuh liar dan mudah diperoleh. Daun hijau lainnya seperti
bayam, kangkung, dan daun labu. Buah jarang dimakan, dan banyak
yang busuk di ladang. Para ibu memiliki pemahaman yang baik
bahwa menambahkan sayuran dan ikan ke dalam MPASI sangat
baik untuk kesehatan, tetapi tetap tidak dilakukan.
Pemahaman mendalam pada praktik ini
• Ketersediaan bahan pangan protein hewani tersedia dengan
cukup dan di beberapa desa harganya terjangkau (misalnya
telur dan ikan). Tapi protein hewani tidak dipergunakan dalam
menu MPASI.
• Alasan utama pengasuh tidak memberikan daging ikan untuk
MPASI karena khawatir kalau anak bisa tersedak oleh duri
ikan.

AKSI
Fokuskan pesan komunikasi...
• Dalam mempromosikan kebiasaan
makan ikan, penting untuk memahami
kekhawatiran para ibu terhadap
kemungkinan anak tersedak karena duri
tulang kecil ikan. Dorong kebiasaan makan
ikan.
• Fokus pada promosi makanan tertentu/
lokal (yang tersedia ditingkat lokal dan
faktor lain) daripada membuat pesan
umum tentang keragaman makanan
karena pengetahuan tentang pangan sudah
tinggi.
Mendukung strategi untuk...
• Membuat menu MPASI pada balita dengan
daging ikan tanpa tulang. Misalnya tepung
ikan untuk MPASI seperti yang telah
dikembangkan di negara lain.
• Fokus penguatan praktik baik tertentu
karena tingkat pengetahuan tentang
praktik pemberian makan anak yang
direkomendasikan sudah tinggi.

• Buah lokal tersedia di lokasi, sering kali dianggap
"membosankan" oleh orang dewasa dan anak-anak.

• Mengapa pengasuh memilih makanan
tertentu daripada yang lain, dan sejauh
mana hal ini terkait dengan ketersediaan
pangan.

DESAIN BERBASIS MARYARAKAT

Alat interaktif untuk mendorong keragaman menu MPASI
Satu kelompok masyarakat dari sebuah desa di Kalimantan Selatan melakukan inisiatif untuk
membuat menu MPASI dengan bahan sayuran, buah-buahan, dan ikan. Kelompok tersebut
merancang sendiri buku resep MPASI dengan memasukkan berbagai jenis makanan. Pada buku
itu, para Ibu juga mencatat bagaimana tanggapan seorang anak saat mencoba makanan baru.
Mereka memilih beberapa ibu-ibu untuk melakukan uji coba resep tersebut dan mencatat
pengalaman mereka. Selain itu, selama uji coba, kader melakukan kunjungan rumah untuk
berdiskusi dan berbagi keberhasilan serta membantu kendala dalam mengenalkan makanan
baru. Ibu menyampaikan bahwa membuat catatan membantu mereka tetap terlibat dan
termotivasi untuk terus mencoba. Mereka juga menghargai kunjungan rumah, dan secara
keseluruhan, anak-anak menikmati variasi makanan. Para ibu mencatat bahwa lebih mudah
memperkenalkan rasa baru kepada anak-anak yang lebih kecil. Menambahkan sayuran dan
buah-buahan memang diterima dengan baik, tetapi menambahkan ikan tetap menjadi masalah
karena para ibu terus mengkhawatirkan anak-anak mereka tersedak tulang kecil. Mencoba
makanan baru juga sulit saat anak sakit dan menolak makan.

Lengkapi gap informasi khususnya...
• Memahami lebih jauh mengapa keluarga
enggan mengkonsumsi dan membuat
MPASI dari telur atau ayam pada Balita.

• Para ibu lebih menyukai makanan yang praktis serta mudah
dimasak, mereka juga merasa bahwa menambahkan sayur
dan ikan ke bubur akan memakan waktu memasak lebih lama.

PHOTO CREDIT | EMPATIKA

• Mendukung para ibu dalam penerapan
praktik baru yang dikembangkan melalui
desain berbasis mayarakat dengan
mendorong ide baru dengan menggunakan
alat bantu (seperti buku resep interaktif)
. Hal ini dapat berfungsi sebagai media
komunikasi antara kader dan pengasuh.

• Beberapa keluarga memelihara ayam atau bebek, tetapi
mereka dianggap sebagai aset yang dapat dengan mudah
dijual untuk mendapatkan uang dan umumnya tidak dimakan.

• Buah-buahan seperti nanas dan mangga tidak ditanam di
lokasi asesmen dan sering dianggap terlalu mahal dan menjadi
makanan yang langka.

SPOTLIGHT

• Norma-norma lain yang khusus untuk
konteks lokal, terutama lebih banyak
tentang waktu pengasuh dan keinginan
untuk kenyamanan.
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Kesesuaian Jumlah dan Frekuensi MPASI
Rekomendasi praktik baik
Bayi mulai diberikan makanan setelah berusia diatas 6 bulan.Pada usia

AKSI

bayi, bisa dikenalkan dengan sedikit makanan dan jumlah semakin

Fokuskan pesan komunikasi...

banyak sesuai bertambahnya usia anak. Pada bayi usia 6-8 bulan, bayi
diberikan makan sebanyak: 2-3 kali makan per hari dan setelah Balita
berumur 9-23 bulan, pemberian makanan ditingkatkan menjadi 3-4
kali makan per hari, dengan 1-2 kudapan tambahan sesuai kebutuhan.

TEMUAN
Pengetahuan dan praktik
Para ibu tidak menghitung berapa banyak bayi mengkonsumsi
makanan dalam sehari. Kesulitan menghitung jumlah makanan yang di
konsumsi bayi ini dikarenakan bayi tidak memiliki piring tersediri dan
menggunakan piring bersama, hingga menyulitkan dalam melakukan

• Ubah konsep bermain dengan
makanan sebagai suatu aktivitas positif
dan berhubungan dengan tahapan
tumbuh kembang anak.
• Pahami keprihatinan ibu bahwa balita
akan bermain-main dan membuang
makanan. Sebaiknya mendorong untuk
membiarkan anak-anak makan sendiri.
• Mendorong pengasuh/ibu untuk dapat
menghitung jumlah makanan yang
telah dikonsumsi oleh anak.

penghitungan. Kebanyakan anak tidak memiliki piring sendiri sampai

Mendukung strategi untuk...

umur setahun. Balita biasanya diberi makan ketika meminta makanan,

• Mempromosikan cara-cara, yang sudah
dikenal, untuk menghitung jumlah
makanan yang dikonsumsi bayi pada
berbagai usia yang terkait dengan
pertumbuhan dan perkembangannya.

dan ibu akan memberi makan bayi /balita saat mereka menangis.
Tidak ada waktu khusus untuk anak diberi makan. Saat memasuki
usia 12 bulan, anak-anak makan makanan yang hampir sama
dengan anggota keluarga lainnya, dengan beberapa penyesuaian.
Di beberapa lokasi, makanan untuk anak kecil dicuci terlebih dahulu
untuk menghilangkan kandungan cabai, dan kadang-kadang diambil
mengurangi penggunan MSG.
Pemahaman mendalam pada praktik ini
• Para pengasuh enggan membiarkan anak-anak makan sendiri
karena takut anak akan bermain-main dengan makanan dan
terbuang atau membuat berantakan.
• Para ibu muda merasa lebih aman menggunakan makanan
bayi dalam kemasan, karena memiliki persepsi bahan-bahan
tersebut khusus"dirancang untuk kebutuhan bayi"(teridentifikasi
dengan jelas pada label) dan ada petunjuk jelas tentang
jumlah pemberian. Para ibu merasa bahwa keputusan mereka
memberikan makanan kemasan adalah “melakukan hal yang
benar.”
• Para ibu menganggap penggunaan sachet makanan kemasan
sebagai keuntungan karena lebih mudah melacak jumlah yang
dimakan bayi.
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• Membantu ibu/pengasuh untuk
menghitung jumlah makanan yang
dikonsumsi setiap hari, misalnya
dengan cara menyiapkan mangkuk
khusus buat anak hingga mudah dalam
menghitung jumlah makanan yang
dikonsumsi.
Lengkapi gap informasi khususnya...
• Memahami seberapa besar peran
jumlah makanan yang dikonsumsi
oleh Balita dengan pertumbuhan yang
kurang baik — dibandingkan dengan
pemberian makan selama balita sakit
atau jenis makanan yang dikonsumsi,
dan lainnya.
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Seorang anak kecil makan es krim kesukaannya. Anak-anak kecil sering kali mendikte kapan mereka akan makan
dan apa yang akan mereka makan, misalnya makan dengan kerupuk, biskuit, kue, dan makanan olahan lainnya
dalam enam bulan pertama.

• Bagaimana peralihan dari jenis
"makanan bayi", menjadi makan
"makanan keluarga".
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Hindari Makanan Tidak Sehat
Rekomendasi praktik baik
Hindari pemberian minuman dan makanan ultra process dengan nilai gizi

AKSI

rendah, seperti teh, kopi, minuman manis seperti soda dan jus, gorengan,

Fokuskan pesan komunikasi...

manisan, dan makanan kemasan. Pembatasan makanan tidak sehat ini agar
tidak mengganti makanan yang ber gizi.

TEMUAN
Pengetahuan dan praktik
Warung dan penjual makanan ringan ada dimana-mana, terutama di tempat
yang ramai atau tempat anak-anak berkumpul. Camilan dijual dalam harga
yang terjangkau dengan kemasan yang menarik , berbeda dengan makanan
yang dianggap "membosankan". Ngemil adalah salah satu komponen penting
dalam pola makan anak sejak usia dini. Kerupuk, biskuit, kue, dan makanan
olahan lainnya diberikan kepada bayi, seringkali saat bayi belum berusia
enam bulan. Anak-anak meminta uang saku untuk membeli makanan ringan
di warung "begitu anak mulai belajar bicara". Pengasuh dan ibu mengetahui
bahwa makanan tidak sehat tidak baik untuk anak kecil, namun anak-anak
tetap dibiarkan terus memilih pilihan yang kurang sehat.
Tidak ada lagi waktu makan bersama keluarga, dan makanan disediakan
sepanjang hari untuk dimakan saat lapar. Kebanyakan keluarga memasak
sekali atau dua kali sehari dan menyimpan makanan yang sudah dimasak di
dapur. Mereka "bosan dengan makanan mereka" dan lebih menyukai makanan
kemasan atau makanan matang yang tampaknya lebih baru.
Pemahaman mendalam pada praktik ini
• Anak yang suka pilih-pilih makan sudah menjadi masalah umum dan
pemberian kudapan dilakukan untuk menghindari anak rewel saat
mereka memintanya.
• Terdapat persepsi bahwa anak kecil melihat kakak atau orang tuanya
ngemil dan menginginkan hal yang sama.
• Orang tua menyatakan bahwa mereka suka memanjakan anak-anak
dengan jajanan mereka karena mereka merasa tidak mendapatkan
jajanan di masa kanak-kanak.
• Orang tua percaya bahwa makanan ringan membuat pola makan menjadi
tidak begitu "membosankan" dan bahwa anak-anak tidak cukup makan
sepanjang hari karena bosan dengan pilihan mereka.
• Orang dewasa di seluruh komunitas yang tidak lagi makan bersama,
menyatakan bahwa dulu, waktu makan dan masakan rumah adalah
sesuatu yang dinanti-nantikan oleh keluarga. Namun sekarang menu
makanan rumahan yang monoton menjadi “membosankan.”
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SPOTLIGHT

• Harus dapat bersikap tegas
untuk menghindari cemilan
yang tidak sehat untuk
meningkatkan kualitas
makanan bayi dan Balita.
• Mengingatkan pengasuh bahwa
camilan yang tidak sehat tidak
diperbolehkan bagi Balita.
Mendukung strategi untuk...
• Menemukan cara untuk
membuat waktu makan
bersama keluarga dan
membuat varian menu baru
untuk menghidari kebosanan.
• Mengembangkan solusi
multi-dimensi untuk konsumsi
makanan yang tidak sehat —
seperti membuat makanan
tidak sehat mudah diakses
oleh anak-anak sambil
mempromosikan penggantian
camilan sehat dan mendukung
keterampilan mengasuh anak
untuk mengatasi kesulitan
pemberian makan.
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Kelompok memasak menarik minat banyak pihak tetapi banyak tantangan
dalam pelaksananya
Masyarakat di desa pesisir Nusa Tenggara Timur memutuskan untuk fokus pada bagaimana
lebih sering masak di rumah dan menggunakan bahan makanan yang beragam. Mereka
menyadari bahwa ada beragam sumber makanan tersedia dan belum termanfaatkan. Makanan
rumahan selama ini cenderung dengan menu masakan yang sama setiap hari. Kelompok
memasak ditujukan untuk merubah hal tersebut. Mereka berfokus pada penyediaan makanan
baru untuk anak-anak, terutama bayi. Pada langkah awal uji coba, para ibu menikmati
memasak bersama dan anak – anak menyukai makanan. Ayah juga senang. Sebagai uji coba,
dua klub dibentuk dan direncanakan bertemu seminggu sekali selama delapan pekan. Namun,
pengkondisian ini lebih sulit dari yang diperkirakan. Salah satu kelompok mengalami kesulitan
karena banyak anggota kelompoknya tidak hadir. Namun satu kelompok yang sukses tersebut
menarik banyak minat termasuk dari Kepala Puskesmas yang ikut serta berpartisipasi. Mereka
membuat video partisipatif tentang pengalaman kelompok memasak mereka untuk dibagikan
kepada orang lain. Pemerintah desa juga berminat membuat kelompok memasak baru.

• Melakukan inovasi dengan
menyediakan pasokan cemilan
sehat untuk mengurangi
konsumsi makanan ringan yang
tidak sehat.
Lengkapi gap informasi
khususnya...
• Apa yang dimaksud dengan
makanan yang membosankan,
mengapa dan apa yang
mungkin harus dilakukan.
• Mengurangi penjualan jajanan
tidak sehat pada anak anak.
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Pemberian Makan Balita yang Responsif
Rekomendasi praktik baik
Praktik pemberian makan responsif yang mencakup memberi makan bayi

AKSI

secara langsung, peka terhadap isyarat lapar dan kenyang, meminimalkan

Fokuskan pesan komunikasi...

gangguan, mendorong mereka untuk makan tetapi tidak memaksa mereka,
berbicara dengan anak-anak dan menjaga kontak mata.

TEMUAN
Pengetahuan dan praktik
Para ibu pada umumnya merasa putus asa jika bayi dan balita kurang
nafsu makan, dan hal itu akan didiamkan dan dibiarkan berlalu. Para ibu
tidak mengambil langkah khusus untuk memberi makan pada anak sakit.
Menangis dikaitkan dengan kondisi anak yang lapar, bayi yang tidak menangis
(kemungkinan karena sakit) dapat dibiarkan tanpa perhatian atau diberi
makan untuk waktu yang lama. Ketika anak-anak menolak makanan, orang tua
jarang melakukan upaya ekstra untuk membujuk anak untuk mencoba atau
menghabiskan makanan.
Orang tua tidak mengurangi gangguan saat memberi makan pada bayi dan
anak-anak. Balita terkadang makan sambil menonton TV atau smartphone
dan dibiarkan makan sendiri. Para ibu sering kali memasukkan makanan ke
dalam mulut anak-anak saat mereka bermain atau sedang berkonsentrasi pada
mainan. Waktu makan biasanya terburu-buru atau tidak ada sama sekali.
Pemahaman mendalam pada praktik ini
• Ketika anak-anak kurang nafsu makan atau menolak makanan tertentu,
orang tua memilih untuk tidak memarahi anaknya dan membiarkan saja,
karena beranggapan jika anak merasa lapar pasti akan meminta makan.
• Anak tantrum sering menjadi stigma sebagai orang tua yang gagal
mengurus anak. Label/anggapan ini sangat dihindari oleh orang tua karena
mereka merasa malu akan stigma sebagai orang tua gagal.
• Selama sakit, orang tua memahami bahwa nafsu makan anak berkurang,
namun tidak menyadari bahwa perlunya perawatan khusus selama dan
setelah sakit.

Anak-anak bermain di smartphone selama makan di rumah. Di seluruh lokasi asesmen, pemberian makanan untuk
anak kecil sering kali terburu-buru atau disela oleh permainan.
PHOTO CREDIT | EMPATIKA
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• Orang tua tampaknya tidak memahami bahwa membuat pengalaman
makan yang menyenangkan dan praktik pemberian makan yang responsif
penting untuk perkembangan anak usia dini.
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• Meningkatkan pengetahuan
terkait pemberian makan
pada anak selama dan setelah
sakit yang terkait dengan
pertumbuhan anak.
• Cara pemberian makan
kepada anak-anak untuk
meningkatkan tumbuh dan
kembang anak.
• Mengurangi gangguan
lingkungan selama pemberian
makan anak.
Mendukung strategi untuk...
• Berikan solusi untuk
mengurangi gangguan saat
memberi makan anak untuk
memastikan asupan makanan
yang tepat.
• Berikan kesempatan untuk
belajar lebih banyak tentang
pengasuhan dan stimulasi
yang responsif untuk
mendukung perkembangan
anak kecil
Lengkapi gap informasi
khususnya...
• Mengapa orang tua
membiarkan anak memilih
makanan tidak sehat.
• Membentuk lingkungan yang
nyaman dan aman bagi anak
saat pemberian makan anak.
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Perkembangan Anak Usia Dini
Pada Maret 2020, WHO mengeluarkan pedoman peningkatan perkembangan anak usia dini: Pedoman WHO, memberikan

SPOTLIGHT

arahan untuk memperkuat kebijakan dan program untuk mengelola perkembangan AUD dengan lebih baik dengan empat
rekomendasi — pengasuhan responsif; mempromosikan pembelajaran dini; mengintegrasikan pengasuhan dan gizi; dan
mendukung kesehatan mental ibu. Asesmen difokuskan pada keterpaduan antara pengasuhan dan gizi.

Keterpaduan Pengasuhan dan Gizi Anak
Rekomendasi praktik baik
Dukungan untuk perawatan responsif dan pembelajaran usia dini
harus dimasukkan sebagai bagian dari intervensi untuk gizi optimal
pada bayi dan balita.

TEMUAN
Layanan dan praktik
Pada umumnya ibu bertanggung jawab pada pengasuhan anak. Para
ayah jarang berinteraksi dengan anak-anak sampai mereka belajar
berjalan. Begitu mereka berjalan, anak-anak diharapkan berinteraksi
dengan anak-anak lain. Dukungan untuk pengembangan anak usia dini
di tingkat masyarakat sepenuhnya melalui PAUD (Pendidikan Anak
Usia Dini). Dana desa digunakan untuk membangun PAUD, membayar
guru PAUD, menyediakan seragam untuk anak-anak, dan dalam
beberapa kasus, menyediakan furnitur dan peralatan bermain. Semua

AKSI
Fokuskan pesan komunikasi...
• Meningkatkan pengetahuan dan
kesadaran di seluruh komunitas
tentang perlunya perkembangan
AUD dan bagaimana memadukan
pengasuhan dan gizi yang baik.
• Secara efektif menargetkan dan
menjangkau anggota keluarga
lainnya yang terlibat dalam merawat
anak dengan praktik khusus
untuk membantu meningkatkan
perkembangan AUD ketika sudah
diketahui bagaimana caranya
mengubah norma sosial terkait dengan
pengasuhan anak.
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lokasi asesmen memiliki PAUD, tetapi kebanyakan melayani anak-

Mendukung strategi untuk...

Materi lokal untuk memantau pertumbuhan dan perkembangan anak

anak di atas dua tahun. Tidak ada mekanisme atau sistem pendukung

• Mempromosikan dan mendukung
pola asuh dalam konteks peningkatan
pertumbuhan dan perkembangan anak.

Di Jawa Barat, komunitas mengembangkan solusi lokal untuk memantau dan memahami
pertumbuhan dan perkembangan anak-anak mereka dengan lebih baik serta kebutuhan pangan
mereka yang terus berubah; Mereka membuat bagan tonggak penting yang menunjukkan
tahapan perkembangan yang berbeda (yaitu: mengangkat kepala, berguling, duduk, merangkak,
berdiri dengan dukungan dan mandiri, berjalan, berlari, berbicara) dan poster dengan
rekomendasi konsumsi makanan harian sesuai dengan usia yang berbeda. Materi tersebut
sangat berguna, dan pengasuh dapat dengan mudah memahaminya. Para ibu mencatat ini akan
menjadi cara yang berguna untuk melibatkan ayah dengan memasang bagan tersebut di rumah.
Kepala Desa setuju untuk mencetak dan mendistribusikan ke rumah-rumah dan dipasang di
tempat-tempat umum utama seperti di warung dan posyandu. Mereka merasa itu adalah bahan
komunikasi yang berguna dan paling disukai para ibu yang dikembangkan sendiri dan untuk
mereka sendiri.

untuk meningkatkan interaksi orang tua atau mempromosikan
permainan dengan bayi dan anak kecil. Bahkan di PAUD swasta
tidak ada sistem yang diterapkan untuk melibatkan orang tua atau
pengasuh, atau untuk mendidik mereka tentang praktik asuhan
tentang gizi yang baik atau stimulasi anak usia dini.
Pemahaman mendalam pada praktik ini
• Orang tua merasa bahwa tujuan utama PAUD adalah
mempersiapkan anak-anak untuk bersekolah. Mereka enggan
mengirim anak-anak yang lebih kecil, meskipun mereka diterima.
• Bermain tidak dianggap sebagai bentuk dukungan pembelajaran
dini oleh orang tua, dan masih terdapat keinginan untuk
mendapatkan model pendidikan konvensional.
• Ibu cenderung melihat kenaikan berat badan sebagai
indikator perkembangan anak dan masih mengingat tahapan
perkembangan anak yang pernah dialami (termasuk antara lain
berguling, bersuara, dan berjalan).
• Para ibu dan pengasuh menunjukkan minat untum memantau
pertumbuhan dan perkembangan anak, namun mereka merasa
akses informasi terkait hal tersebut masih kurang.

DESAIN BERBASIS MARYARAKAT

• Menggunakan tahapan tumbuh
kembang anak dalam pesan materi
komunikasi yang dihubungkan dengan
pemberian MPASI dengan melibatkan
ibu dan ayah.
• Fokus pada bagaimana stimulasi
dan pembelajaran dini agar dapat
diterapkan dalam model pemberian
layanan saat ini.
Lengkapi gap informasi khususnya...
• Bagaimana PAUD bisa menjadi sumber
informasi bagi orang tua anak di bawah
dua tahun.
• Strategi apa yang mungkin berhasil
untuk memastikan bahwa ayah dan
anggota keluarga lainnya berinteraksi
dengan cara yang mendukung
perkembangan anak pada anak kecil.
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Layanan dan saluran komunikasi untuk
mendukung tumbuh kembang anak

merawat bayi dalam kelompok besar. Pada umumnya meja

Indonesia pada tahun 1970-an dikenal sebagai negara paling depan dalam pembangunan intervensi

Pemahaman mendalam pada praktik ini

khusus gizi melalui program Peningkatan Gizi Keluarga (UPGK). Pada akhir 1980-an, Posyandu, pos

• Para ibu menyampaikan bahwa pada sesi posyandu, umumnya
terjadi pembicaraan satu arah dari kader dan kurang menarik.

konseling, tempat yang diperuntukkan bagi para ibu untuk
menjawab pertanyaan, tidak berfungsi di sebagian besar
posyandu.

kesehatan masyarakat yang ditujukan untuk meningkatkan kesehatan ibu dan anak, terbentuk dari
program tersebut. Posyandu pada awalnya berfokus pada isu gizi, pemantauan pertumbuhan, serta

• Para ibu mengatakan bahwa makanan yang disediakan
seringkali terlalu banyak untuk satu orang; selanjutnya dibawa
pulang dan dibagikan di antara anggota keluarga lainnya.

imunisasi, dan kemudian mulai menerapkan pendekatan multisektor untuk menekan angka malnutrisi.
Layanan dan komunikasi untuk tumbuh kembang anak didasarkan pada pendekatan berbasis
komunitas.

• Para ibu juga menyampaikan bahwa biskuit pembagian dari
posyandu tidak dikonsumsi tapi diberikan pada orang lain.

Posyandu

• Kader kesehatan dan bidan sama-sama mengeluh tidak
sempat berbicara dan memberi nasehat kepada ibu.

Sekitar lima tahun terakhir, banyak posyandu yang tidak aktif beroperasi. Dalam beberapa tahun
belakangan, posyandu sudah kembali aktif, tapi masih perlu perbaikan untuk bisa berjalan efektif.
dana desa, untuk merehabilitasi posyandu dan untuk menghidupkan kembali serta insentif bagi kader.

• Kebutuhan untuk kunjungan rumah sebagai tindak lanjut
kadang-kadang disampaiakan, tetapi tidak ada tindak lanjut
oleh bidan atau kader.

TEMUAN

Pemahaman mendalam tentang kader posyandu

Pemerintah desa telah memprioritaskan pembangunan dan aktivasi posyandu dengan menggunakan

• Kader kesehatan tidak dapat menjelaskan cara penggunaan
alat untuk mengukur tinggi badan.

Layanan dan praktik
Kegiatan bulanan posyandu merupakan mekanisme utama promosi gizi di semua komunitas. Kegiatan

• Sesi ceramah dalam kelompok besar di posyandu membuat
ibu takut bertanya karena takut disalahkan atau ditegur.

utama posyandu adalah pemantauan tumbuh kembang anak, sering pula dilakukan pembagian
makanan kepada semua pengunjung posyandu. Makanan tersebut dibagikan secara langsung tanpa

• Para ibu tidak selalu memahami informasi yang dibagikan atau
apa yang harus mereka lakukan untuk menanggapinya.

penjelasan bagaimana mempersiapkan makanan tersebut sebagai MPASI pada balita. Dalam beberapa
kasus, biskuit khusus dan “susu kehamilan” dibagikan secara khusus kepada ibu hamil dengan berat

• Para ibu biasanya meminta lebih banyak kesempatan untuk
percakapan tatap muka yang responsif dengan kader di mana
mereka dapat merasa nyaman untuk mengajukan pertanyaan.

badan kurang. Tablet asam folat besi juga dibagikan kepada ibu hamil.
Interaksi utama yang terjadi antara kader dan para ibu terbatas pada penimbangan balita, imunisasi dan
pencatatan data di buku KIA. Pengukuran tinggi badan jarang dilakukan. Pengingat untuk melakukan

• Para Ibu menginginkan untuk dapat fokus pada pemecahan
permasalahan yang mereka hadapi daripada rekomendasi
praktik yang umum. Misalnya, karena anak-anak akan terus
mengonsumsi makanan kemasan, para ibu menginginkan
bagaimana cara untuk membatasi konsumsi cemilan tidak
sehat, daripada menghilangkan camilan sama sekali.

kunjungan berikutnya jarang diberikan. Tidak ada konseling yang diberikan untuk menangani anak-anak
dengan berat badan kurang. Sejak dicanangkannya program inisiatif penurunan angka stunting tahun
2018, kader dan staf puskesmas harus melakukan pencatatan untuk pendataan. Pekerjaan ini menyita
banyak waktu dari kader dan staf pukesmas sehingga lebih sedikit waktu untuk ibu.
Fasilitator mengamati kader kesehatan dengan tingkat kapasitas yang beragam. Saran yang diberikan

• Dalam beberapa kasus, anggota masyarakat merasa bahwa
kader bekerja sama dengan sangat baik; di tempat lain hal ini
tidak terjadi dan hanya sedikit keterlibatan kader.

mengenai PMBA tampaknya terbatas pada pesan standar. Fasilitator mengamati di satu lokasi yang
mampu dan berkomitmen melakukan konseling dan berdiskusi dengan pengasuh tentang kesehatan
dan pertumbuhan anaknya. Di posyandu, Petugas kesehatan berbagi informasi tentang gizi dan cara
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AKSI
Mendukung strategi terkait...
• Melakukan penyesuaian program PMBA
sesuai dengan konteks lokal di tingkat
posyandu sehingga lebih menarik
dan memenuhi kebutuhan anggota
masyarakat.
• Berikan pengakuan, baik berupa
penghargaan atau insentif kepada
posyandu berkinerja tinggi dan juga
kepada desa yang memberikan layanan
yang baik serta program inovatif
• Meningkatkan layanan konseling di
posyandu dan lebih banyak dukungan
interaksi pribadi kader di luar sesi
posyandu bulanan.
• Memastikan partisipasi masyarakat
dalam meningkatkan kualitas perawatan
sejalan dengan konsep pengasuhan yang
berpusat pada keluarga yang disahkan
oleh WHO — berdasarkan kemitraan
yang saling menguntungkan antara orang
tua, keluarga, dan penyedia layanan
kesehatan. Hal ini berdasarkan prinsipprinsip martabat, rasa hormat, berbagi
informasi, partisipasi, dan kolaborasi.
• Membuka mekanisme masukan dan
saran, untuk meningkatkan layanan dan
dukungan dari posyandu.
Lengkapi gap informasi khususnya...
• Hambatan yang mempengaruhi terjadinya
interaksi yang baik antara ibu dan
petugas kesehatan dan kader.
• Perlunya peningkatan kapasitas di antara
kader dan staf kesehatan lainnya untuk
mendukung strategi perubahan sosial dan
perilaku yang efektif.

BAGIAN 2: APA YANG KAMI TEMUKAN

Media dan Materi Komunikasi
TEMUAN

SPOTLIGHT

Pengetahuan dan praktik
Para ibu memandang bidan, dukun bayi, dan petugas kesehatan sebagai
rujukan pemberi informasi terpercaya mengenai kesehatan di masyarakat.
Pada saat para ibu bersosialisasi, perbincangan tentang hambatan pemberian
makan anak jarang diperbicangkan karena takut akan stigma dari orang
lainnya. Biasanya ibu yang lebih tua memberikan nasihat kepada ibu yang lebih
muda tentang perawatan bayi dan gizi dan nasihat ini dipercaya oleh para ibu.
Para ibu yang lebih tua menyadari bahwa beberapa praktik lama pemberian
makan anak tidak lagi sesuai dengan yang direkomendasikan PMBA (misalnya,
menyediakan makanan lebih awal dari enam bulan), tetapi pesan informasi
tersebut saja, tidak mengubah praktik yang sudah berlangsung dalam waktu
lama.
Fasilitator mengamati selama asesmen banyak materi komunikasi bersifat
mendikte. Banyak marteri komunikasi telah sampai ke desa khususnya materi
kampanye tentang stunting (lihat kotak informasi samping). Sebagian besar
materi komunikasi berbagi pesan tentang makanan sehat, dianggap sebagai
informasi lama dan bersifat umum. Anggota masyarakat lebih menyukai materi
yang lebih realistis.
Masyarakat dapat menerima banyak informasi dari iklan TV. Masyarakat juga
dapat mengakses informasi dari media sosial dan komunikasi elektronik.
Namun Informasi kesehatan tidak biasa dibagikan di platform ini, karena
platform ini mungkin tidak dianggap sebagai sumber tepercaya karena banyak
informasi hoax yang beredar melalui platform ini.
Pemahaman mendalam saluran komunikasi
• Kader memahami bahwa dengan hanya memposting atau membagikan
materi tanpa penjelasan saja tidak cukup dimengerti oleh para ibu, dan
bahwa para ibu membutuhkan lebih banyak informasi dan dukungan.
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• Para ibu memiliki keinginan untuk mendapatkan dukungan dari rekan
sebaya dengan lebih terorganisir untuk bisa berbagi pengalaman di antara
para ibu. Misalnya, pengasuh menikmati pertemuan selama asesmen yang
memungkinkan mereka berbagi pengalaman tentang memberi makan anak.

Membangun kepercayaan diri kader untuk menjangkau dan berinteraksi
dengan para ibu
Pertemuan dengan kelompok masyarakat di sebuah desa di Maluku berhasil membuka peluang
bagi kader berkerjasama dengan para ibu. Pertemuan kelompok tersebut memutuskan untuk
membuat kebun demplot (demo plot) sebagai sarana bagi para kader untuk membangun
komunikasi dan kunjungan rumah. Untuk memberikan dukungan, memasak bersama, dan
memberikan makan pada bayi bersama. Hasil kebun demplot tersebut akan dipergunakan di
posyandu. Masyarakat menunjukkan ketertarikan pada kebun tersebut. Kelompok kader merasa
termotivasi. Mereka merasakan memiliki fokus tujuan baru, dan lebih dekat dengan masyarakat.
Kebun demplot memberi mereka kesempatan untuk berkumpul bersama pada hari Sabtu untuk
bergotong royong dan merencanakan intervensi gizi. Kepala Desa merasa senang karena para
kader telah melakukan inisiatif ini dan karena mereka diberi insentif dana desa, kepala desa
dapat memantau kinerja dari para kader.

• Para ibu lebih memilih dukungan sebaya bersifat informal dan didukung
oleh kader atau teman sebaya daripada bidan karena mereka merasa lebih
nyaman dengan mereka.
Pemahaman mendalam tentang materi
• Para ibu menyatakan bahwa mereka tidak selalu memahami informasi
dalam materi komunikasi
• Beberapa pengasuh menyatakan bahwa gambar jenis ragam makanan
dalam materi komunikasi tidak tersedia secara lokal atau terlalu mahal.
• Melihat pesan yang tidak sesuai dengan konteksnya membuat mereka
merasa bahwa “makan sehat” adalah “tidak mungkin.”
• Orang mengabaikan materi komunikasi dengan banyak kata, walaupun
mereka mampu membaca dengan baik.
• Metode pemasaran komersial yang mempromosikan makanan kemasan
dianggap lebih “ilmiah” (berdasarkan kemasan) dan menarik bagi beberapa
komunitas.
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AKSI
Saluran komunikasi perubahan
perilaku yang strategis...
• Dengan cara membangun
dukungan rekan sebaya dan
melalui komunikasi antar
pribadi.
• Melibatkan para ibu yang
lebih tua di desa sebagai
sumber informasi tepercaya
untuk praktik PMBA dan
perkembangan AUD.
• Menggali potensi penggunaan
media massa untuk promosi
praktik sebagai pelengkap
saluran komunikasi lain di
mana pengasuh dan orang
lain mengakses media ini.
• Pertimbangkan untuk
menggunakan media sosial,
jika tersedia, karena ini
mungkin cara bagi anggota
komunitas untuk berbagi
pencapaian dan tantangan
mereka.
Untuk materi komunikasi:
• Materi komunikasi seharusnya
menggunakan pilihan katakata yang biasanya dikenal
di komunitas dan mudah
dimengerti; hindari kata-kata
seperti "stunting" dan "1.000
hari", pilihlah kata-kata dan
gambar yang berfokus pada
perilaku tertentu.
• Jangan menggunakan banyak
kata atau menyertakan
banyak pesan dalam materi
yang sama; lebih baik
menggunakan gambar atau
simbol.
• Mengembangkan/
mengadaptasi dan menguji
terlebih dahulu pesanpesan di komunitas untuk
memastikan pesan-pesan
tersebut dapat dipahami.
• Pertimbangkan perubahan
perilaku mulai dari yang
terkecil atau bertahap,
daripada mempromosikan
praktik yang sulit untuk
dicapai. Misalnya, promosikan
bagaimana membatasi atau
memulai memperkenalkan
pilihan camilan yang kurang
diinginkan daripada mencoba
menghilangkan makanan ini
seluruhnya.
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PERSEPSI TERHADAP STUNTING DAN AKSI PEMERINTAH
TERHADAP STUNTING
Pemerintah pada tahun 2018 telah meluncurkan kampanye pengurangan angka stunting
secara nasional. Pemerintah provinsi telah mendorong pemerintah kabupaten dan desa untuk
memprioritaskan penanganan stunting. Pemerintah desa di hampir semua lokasi kajian telah
menggunakan dan/atau mengalokasikan dana desa untuk mengatasi stunting. Perhatian isu
stunting telah tumbuh dan terbukti dalam komunitas di lokasi asemen. Ada hasil yang positif dan
juga yang tidak diinginkan.
• Masyarakat menciptakan kampanye penyadaran stunting, menggunakan dana desa untuk
pencegahan malnutrisi, mengembangkan program pemberian makan, dan merancang
intervensi lain.
• Dalam beberapa kasus, budaya menyalahkan sedang berkembang: pejabat tingkat tinggi
menyalahkan penyedia layanan kesehatan tingkat kabupaten yang menyalahkan staf dan
kader tingkat lokal yang menyalahkan orang tua karena tidak mendengarkan nasihat mereka
tentang cara memberi makan anak. Ayah bahkan mungkin menyalahkan ibu.
• Memberi label stunting pada anak atau komunitas menimbulkan rasa malu dan menciptakan
stigma.
Tokoh masyarakat, petugas kesehatan, dan anggota masyarakat bingung tentang definisi stunting
dan apa artinya bagi tumbuh kembang anak. Stunting dianggap sama dengan kelainan genetik atau
dwarfisme. Di saat yang sama, masyarakat mempertanyaakan dasar penentuan sebagai wilayah
dengan angka stunting tinggi.
• Hubungan antara stunting dan perkembangan kognitif seperti yang dikomunikasikan oleh
kampanye masih belum dipahami karena bertentangan dengan pengalaman lapangan.
Anggota komunitas menunjuk pada individu (atau anak-anak) yang walau memiliki tubuh
pendek namun memiliki tingkat kecerdasan yang tinggi.

PHOTO CREDIT | ALEX FURNO

• Pengukuran tinggi jarang dilakukan di komunitas. Meskipun Buku KIA (Buku Kesehatan
Ibu dan Anak / Buklet KIA) menyertakan grafik pemantauan pertumbuhan standar, data
pertumbuhan jarang ada di buku. Tidak ada tempat untuk merekam tinggi badan anak.
Arahan baru untuk mengukur tinggi badan dikeluarkan pada awal tahun 2019, namun
di beberapa posyandu, kader kesehatan tidak mengetahui cara menggunakan alat ukur
tersebut. Hal ini membuat anggota masyarakat mempertanyakan data yang dibagikan
tentang jumlah anak stunting.

KESIMPULAN
Komunikasi perubahan perilaku yang efektif membutuhkan pemahaman mendalam tentang perilaku

menunjukan informasi penting yang diperoleh dari asesmen menggunakan desain berbasis masyarakat—

apa yang terjadi saat ini — tidak hanya apa yang dilakukan keluarga dan masyarakat, tetapi mengapa?

menciptakan dan menerapkan solusi mandiri dari masyarakat untuk mengatasi hambatan yang dialami.

Memahami layanan PMBA dan perkembangan AUD yang tersedia — bagaimana pandangan masyarakat,

Secara keseluruhan, proses ini membangun pemahaman mendalam dan aksi PMBA dan perkembangan

permintaan akan layanan tersebut, dan kualitasnya — juga penting untuk menyediakan komunikasi

AUD yang berpotensi diterapkan di masyarakat lain di luar dari lokasi asesmen. Bagian 3 dari seri ini

perubahan perilaku yang efektif untuk mendukungnya. Temuan dan pemahaman yang mendalam dari

memberikan panduan lebih lanjut tentang bagaimana elemen pendekatan desain berbasis masyarakat

asesmen ini dapat memperluas pemahaman tentang mengapa orang (dalam konteks yang berbeda)

dapat digunakan untuk merencanakan, mengembangkan, atau meningkatkan upaya komunikasi

memilih praktik tertentu dan potensi bantuan dan faktor penghambat untuk perubahan. Hal ini

perubahan perilaku untuk pengurangan stunting di tingkat kabupaten dan masyarakat.
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BAGIAN

BAGAIMANA CARA MEMBANGUNNYA
DESAIN BERBASIS MASYARAKAT UNTUK PERUBAHAN PERILAKU

P

elibatan masyarakat secara partisipatif

pemimpin dapat menerapkan dan mendapatkan

langsung dalam perubahan perilaku akan

keuntungan dari penggunaan prinsip dan praktik

meningkatkan motivasi dan kepercayaan diri

desain berbasis masyarakat pada program

dalam mengadopsi perilaku baru tersebut — dan

yang sudah ada, atau sedang berjalan. Bagian

mendorong orang-orang di sekitar mereka untuk

ini membahas pendekatan desain berbasis

melakukan hal yang sama. Keterlibatan ini adalah

masyarakat secara lebih rinci. Pada bagian ini

inti dari desain berbasis masyarakat. Terlibat

menjelaskan apa yang dibutuhkan dari para

bersama dengan komunitas dalam proses tersebut

pemimpin untuk dapat melibatkan berbagai pihak.

untuk memastikan bahwa strategi mendorong

Selain itu memberikan saran bagaimana cara

perubahan dilakukan dengan tepat, bermakna,

mengadaptasi metode ini dalam berbagai tahapan

layak, dan sesuai dengan kondisi lokal. Para

perubahan perilaku.
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Perubahan Pola Pikir
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Prasyarat untuk desain berbasis masyarakat
Desain yang berbasis masyarakat membutuhkan kerangka berpikir tertentu. Para pemimpin dan mitra
harus mau menerima jika diperlukan penyesuaian cara berpikir untuk dapat menggunakan pendekatan
perubahan sosial dan perilaku. Pemerintah Indonesia telah menunjukkan komitmen politik dan finansial
untuk mencapai perubahan sosial dan perilaku untuk mengurangi stunting. Pemerintah menyadari
bahwa pelibatan warga dan pemberdayaan masyarakat di tingkat desa diperlukan untuk keberhasilan
komunikasi perubahan perilaku. Berdasarkan UU Desa (disahkan pada tahun 2014 untuk menyediakan
sumber daya di tingkat desa), kepala desa memiliki sumber daya keuangan yang secara mandiri untuk
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program dan kegiatan terkait stunting. Sebagai bagian dari Stranas Stunting, Desa diwajibkan untuk
melakukan musyawarah desa yang partisipatif dan pengambilan keputusan dalam penggunaan sumber
daya tersebut. Bagian dari proses tersebut meminta para pemimpin untuk memahami penyebab
stunting di daerah dan memantau perubahan angka stunting serta ketersediaan dan penggunaan
layanan untuk pencegahan stunting.
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Pembuat kebijakan, para ahli, dan pihak luar lainnya harus yakin bahwa masyarakat memiliki
pengetahuan dan keahlian lokal sendiri — keahlian dalam arti bahwa mereka tahu banyak tentang
situasi dalam masyarakatnya. Lebih lanjut, masyarakat memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh para
ahli, seperti pengaruh untuk mengubah perilaku berdasarkan hubungan kemasyarakatan. Pihak
eksternal harus membuka partisipasi yang lebih luas pada masyarakat dalam mendesain intervensi
perubahan perilaku tentang masalah gizi. Pemangku kepentingan utama sering kali perlu beralih dari
satu pola pikir ke pola pikir lainnya agar berhasil menerapkan desain berbasis masyarakat. Halaman
berikut menunjukkan karakteristik pola pikir yang diperlukan untuk melaksanakan pendekatan desain
berbasis masayrakat.
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MENGAKUI BAHWA MASYARAKAT YANG PALING PAHAM PADA
KONDISI DI LINGKUNGAN MEREKA

PERCAYA PADA DESAIN BERDASARKAN PERCAKAPAN DUA ARAH

Para ahli dan mitra pembangunan sangat paham tentang praktik baik yang direkomendasikan
untuk memastikan pertumbuhan dan perkembangan anak berdasarkan ilmu pengetahuan terkini.
Mereka juga mengetahui berbagai jenis intervensi berbasis bukti yang telah terbukti efektif dalam
peningkatan praktik gizi di tempat lain. Namun, agar dapat mengimplementasikan praktik baik
tersebut di suatu tempat secara efektif, maka sangat penting terlebih dahulu untuk memahami
konteks lokal yang ada. Solusi yang berhasil mengatasi suatu permasalah di satu masyarakat
mungkin tidak berfungsi di masyarakat lain. Proses imersi dan metode serupa lainnya yang
digunakan dalam pendekatan desain berbasis masyarakat adalah sarana untuk mulai memahami

berkelanjutan. Proses ini harus terjadi di internal dan antar masyarakat dan pihak lainnya yang

Melibatkan masyarakat dalam perencanaan desain program memerlukan proses diaolog yang
berkompeten. Perubahan perilaku terkait gizi untuk melakukan praktek yang direkomendasikan
tidak dapat berlangsung secara cepat atau otomatis. Perubahan tersebut akan terjadi secara
bertahap. Adalah sebuah kesalah pahaman jika menganggap bahwa saran dari para ahli semata akan
dapat membuat perubahan langsung di masyarakat. Desain yang efektif membutuhkan pengakuan
masyarakat pada agen perubahan dan kapasitas orang dalam penyelesaian masalah.

situasi masyarakat dengan baik.

PEMBERIAN INFORMASI ATAU PENINGKATKAN KESADARAN SAJA
TIDAK CUKUP MENDORONG PERUBAHAN PERILAKU
Perubahan perilaku terbentuk dari berbagai faktor, bukan hanya tergantung pada kurangnya
pengetahuan saja, misalnya dalam kasus PMBA dan perkembangan AUD, para ibu sering kali memiliki
cukup pengetahuan tentang apa yang sebaiknya dilakukan, namun tetap tidak melakukan upaya yang
direkomendasikan. Pengetahuan dan kesadaran pada praktik yang direkomendasikan bukanlah satusatunya faktor penghambat utama terjadinya perubahan perilaku. Pada kondisi ini, hanya masyarakat
yang dapat menjelaskan tentang penyebab dari perilaku yang berbeda. Perubahan perilaku yang
berhubungan dengan gizi membutuhkan pemahaman yang lebih luas dengan mempertimbangkan
keterlibatan berbagai sektor. Guna dapat menciptakan solusi yang layak dan efektif, maka sangat
perlu untuk memahami kearifan lokal dengan baik agar masyarakat bisa mencari solusi mandiri dari
permasalah mereka.

MASYARAKAT SECARA MANDIRI DAPAT MENEMUKAN SOLUSI
PERMASALAHAN
Para mitra (lembaga) pembangunan dan para ahli harus memfasilitasi proses desain suatu
perubahan dan bukan menjadi pengarah suatu perubahan perilaku. Proses fasilitasi akan terjadi
dengan cara mendengarkan dan belajar dengan masyarakat pada lingkungan mereka sendiri.
Panduan dan informasi dari para ahli diperlukan untuk membantu memandu solusi yang efektif
dan berdampak pada pertumbuhan anak. Tetapi para ahli tidak boleh mengontrol solusi tersebut.
Selanjutnya, pembelajaran yang diperoleh dan potensi pengembangan solusi lainnya, merupakan
proses yang sama pentingnya dengan produk atau pun perubahan perilaku yang dihasilkan. Jika
produk dan materi tidak dikembangkan bersama masyarakat, maka kemungkinan besar tidak akan
dipahami dengan baik oleh masyarakat.

KEBUTUHAN ITERASI, MENCOBA, DAN UJI COBA
Informasi pengetahuan dan pembelajaran dari wilayah lain bisa dipergunakan sebagai referensi
penting. Namun hal ini perlu penyesuaian atau pemilihan intervensi yang tepat sesuai dengan
konteks lokal masing — masing. Mengakomodasi pemikiran out-of-the-box dengan desain yang
flexible sesuai dengan kondisi lokal, menghargai proses perubahan yang bertahap dan melakukan
penyesuaian berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi — dimana upaya perubahan tersebut
seiring dengan tahapan kemajuan yang dicapai.
GIACOMO PIROZZI | ALIVE & THRIVE
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MEMAHAMI SITUASI

Desain Berbasis Masyarakat

Titik awal dalam mengembangkan strategi atau program perubahan perilaku dan
sosial adalah memahami konteks perubahan yang diperlukan. Kebutuhan untuk
memahami situasi juga terus menerus diperlukan dalam setiap tahapan proses
perubahan perilaku dan sosial. Banyak sumber dan pendekatan memberikan
panduan cara melakukan analisis situasi atau asesmen formatif pada topik-topik
gizi ibu, bayi, dan balita.1,2,3,4 Pendekatan tersebut akan sangat berguna untuk dapat
secara mendalam mengembangkan empati kepada masyarakat untuk melakukan
perubahan yang diperlukan.

Sepanjang Proses Perubahan Perilaku & Sosial
Proses perubahan perilaku sosial berbasis masyarakat mungkin tidak bisa diserahkan langsung

sepenuhnya dilakukan oleh masyarakat. Namun, keterlibatan masyarakat adalah keharusan khususnya
pada tingkatan tertentu, yang akan meningkatkan peluang keberhasilan dari intervensi program.
Gambar dibawah ini adalah ilustrasi bagaimana pendekatan desain berbasis masyarakat dapat
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Pengalaman desain berbasis masyarakat menunjukkan bahwa untuk memahami
konteks perubahan, sangat penting untuk menggunakan metode dan pendekatan
formatif guna memahami masyarakat secara langsung. Tidak cukup hanya dengan
mengumpulkan data tentang apa yang dilakukan orang; tapi perlu mengetahui
mengapa mereka melakukan, apa yang mereka lakukan. Dengan hanya bertanya
pada masyarakat tentang mengapa mereka melakukan sesuatu juga belum memadai.
Lebih dari itu, perlu dibuat sebuah pendekatan yang memungkinkan komunitas untuk
memimpin diskusi, dan fasilitator sebaiknya mendengarkan dan belajar akan menjadi
hal yang sangat berguna. Pihak luar yang melakukan pengamatan, memahami dan
terlibat dalam percakapan terbuka akan memungkinkan mendapat pemahaman
yang lebih dalam. Halaman berikut akan menyajikan informasi lebih lanjut tentang
pendekatan formatif yang efektif.
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Memahami situasi
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Pendekatan desain berbasis masyarakat yang kami terapkan menawarkan cara bagi
para pemimpin di tingkat kabupaten untuk lebih memahami penyebab stunting
dan memberdayakan masyarakat untuk tidak hanya berpartisipasi, tetapi untuk
memimpin proses perubahan sosial dan perilaku.

SI

SE

diterapkan dalam semua proses program perubahan perilaku dan sosial.

AK

AT

Fokus dan desain

Penyusunan dan pengujian

Sebaiknya tidak berasumsi bahwa kepentingan dan suara masyarakat dapat
terwakili oleh pejabat atau mitra LSM yang tinggal di komunitas. Pejabat atau
mitra lokal umumnya memiliki tingkat berpendidikan lebih baik, lebih berada, dan/
atau lebih memiliki akses sosial lebih luas daripada anggota masyarakat pada
umumnya. Sekalipun mitra LSM telah lama tinggal di komunitas, namun mereka
tidak serta merta memiliki nilai yang sama, pengalaman, atau perspektif yang sama
dengan orang lain. Pemahaman secara mendalam pada masyarakat dengan cara
mendengarkan pendapat masyarakat merupakan contoh pelibatan mayarakat yang
sebenarnya.

Implementasi dan monitoring

Penggunaan data untuk
perubahan strategis

1 Bentley, Margaret E et al. “Formative research methods for designing culturally appropriate, integrated child nutrition and
development interventions: an overview.” Annals of the New York Academy of Sciences vol. 1308 (2014): 54-67. doi:10.1111/
nyas.12290
2 CARE 2014. Formative Research: A Guide to Support the Collection and Analysis of Qualitative Data for Integrated Maternal
and Child Nutrition Program Planning.
3 IYCN. 2011. “The Basics: Planning for Formative Research for Infant and Young Child Feeding Practices.” Washington, DC:
USAID/Infant and Young Child Nutrition (IYCN) Project.
4 Mack N et al. 2005. Qualitative Research Methods: A Data Collector’s Field Guide. Family Health International.
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PENDEKATAN ASESMEN FORMATIF YANG BERKELANJUTAN
Asesmen formatif bertujuan untuk memahami perilaku masyarakat saat ini - dan sebagai dasar

UJI COBA PERILAKU

penyusun rancangan strategi program untuk mendukung tumbuh dan kembang balita sehat.

Uji coba perilaku (baru) dilakukan untuk menjawab apakah suatu
perilaku baru sesuai dengan situasi, kondisi serta dapat memenuhi
perubahan yang diharapkan oleh masyarakat. Tahapan uji coba ini
memungkinkan masyarakat untuk mencoba praktik baru di lingkungan
mereka sendiri. Trials of Improved Practices (TIPs) – sebuah metodologi
yang dikembangkan khusus untuk uji coba praktik PMBA pada negaranegara berpenghasilan rendah dan menengah.1 Teknik ini terdiri dari
serangkaian kunjungan ke rumah tangga yang mempertemukan
pewawancara dan anggota masyarakat untuk berbagi praktik yang
direkomendasikan, mendiskusikan peningkatan dan mencapai
kesepakatan solusi bersama. Solusi kemudian diujicobakan, dan hasil
dari pengalaman uji coba tersebut dibahas dalam kunjungan akhir.
Salah satu kekurangan metode ini adalah bahwa para ahli harus
menegosiasikan kesepakatan suatu perilaku baru, dan bukan hasil saran
dari ahli semata.

Asesmen formatif kami, terdiri dari bagian 1 dan 2, yang dibangun berdasarkan pemahaman pada
PMBA dan Gizi Ibu Hamil. Asesmen formatif juga dilakukan dengan berfokus pada serangkaian
perilaku tertentu. Asesmen ini berdasarkan desain berbasis masyarakat yang akan memberikan
pemahaman mendalam pada situasi di masyarakat.

DESAIN BERBASIS MASYARAKAT
Pendekatan desain berbasis masyarakat (atau yang serupa)
adalah asesmen dengan penerapan yang paling dekat dengan
masyarakat. Imersi yang dilakukan dalam masyarakat dalam
jangka waktu tertentu memberikan pengalaman yang
berkelanjutan dan mendalam tentang realitas di masyarakat.
Kami menggunakan berbagai alat bantu yang terintegrasi
dengan asesmen formatif dan membantu memberikan gambaran
konteks kemasyarakat yang lebih utuh. Metode partisipatif
kami meliputi observasi dan fotografi, pertemuan komunitas,
pemetaan sumber daya , skenario memandu percakapan, dan
buku harian dan praktik pemberian makan. Metode lain yang
memungkinkan orang untuk berbagi dengan bebas termasuk
melakukan pemeringkatan preferensi, diagram musiman dan
diagram pengeluaran rumah tangga. Etnografi video, terutama
jika dilakukan oleh masyarakat sendiri, adalah cara lain yang
berguna untuk melihat dan memahami realitas masyarakat.

INTERVIEW DAN METODE LAIN YANG DIPANDU OLEH AHLI
Berbagai pendekatan standar, teknik asesmen top-down sering dipergunakan dalam
asesmen formatif seperti diskusi kelompok terfokus dan wawancara pada para ibu
dan pengasuh, informan kunci, dan lain-lain. Diskusi kelompok terfokus dapat menjadi
kesempatan belajar yang berharga jika dirancang dengan baik, dan tidak hanya bertujuan
untuk mengumpulkan informasi tentang perilaku tertentu. Diskusi kelompok terfokus
dapat menjadi metode yang baik untuk membahas tentang pemahaman pengasuhan anak,
kepercayaan tentang sifat makanan, apa yang biasanya terjadi di masyarakat, dan gagasan
tentang apa yang mungkin atau tidak dapat diubah dan mengapa hal tersebut terjadi.
Tetapi Diskusi Kelompok Terfokus membutuhkan keahlian dan pengalaman fasilitas yang
baik agar proses diskusi berjalan efektif. Metode lainnya adalah wawancara menggunakan
kuesioner yang umum dilakukan. Kelemahan utama metode ini adalah informasi didasarkan
dari hasil jawaban responden yang bisa berpotensi terjadi bias. Guna mendapatkan
pengalaman yang menarik selama wawancara, beberapa alat bantu bisa dipergunakan
seperti alat observasi dan menentukan pola makan. Beberapa teknik lain, yang diadaptasi
dari model asesmen pemasaran komersial, yang dapat membantu mengurangi bias selama
penelitian, misalnya, meminta orang untuk menyelesaikan cerita atau mendeskripsikan apa
yang mereka lihat dalam foto. Kami juga menggunakan metode ini selama imersi.
1 The Manoff Group. 2005. “Trials of Improved Practices (TIPs) Giving Participants a Voice in Program Design.” Washington DC.
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FOKUS DAN DESAIN

PENYUSUNAN DAN PENGUJIAN

Stranas Stunting menjelaskan secara mendalam tentang intervensi gizi spesifik

Penyusunan desain program idealnya berdasarkan pemahaman mendalam dari

dan intervensi gizi sensitif di setiap wilayah. Berdasarkan paparan stranas stunting,

merancangnya bersama-sama masyarakat. Pelibatan banyak pihak bersama

kabupaten dan desa harus memberikan fokus rancangan pengembangan strategi

anggota masyarakat dapat membantu lebih fokus mencari bersama solusi dari

dan program pencegahan stuting yang sesuai dengan kondisi lapangan. Langkah

masalah utama. Bekerjasama dengan beragam pemangku kepentingan dapat

penyusunan desain program ini mungkin adalah proses yang paling menantang.

meningkatkan visibilitas proses dan bisa menghasilkan banyak ide kreatif.

Namun, yang terpenting bagaimana cara menyusun desain program berdasarkan

Melalui desain bersama akan mendapatkan lebih banyak dukungan untuk

hasil temuan dan analisis situasi dari hasil asesmen formatif. Berbagai alat bantu dan

proses perubahan, yang akan mendorong kemauan dan motivasi lebih kuat

kerangka kerja bisa membantu dalam membuat pemahaman dari informasi selama
tahapan asesmen formatif. 1,2,3,4

untuk perubahan perilaku. Proses ini bisa menjadi langkah pemberdayaan dan

Hambatan yang umum terjadi adalah kegagalan menafsirkan dan menerjemahkan

perubahan yang diperlukan. Pembelajaran juga bisa diperoleh dari sebuah ide yang

pembelajaran dari asesmen situasional ke dalam rencana strategi. Faktor kegagalan

gagal dilaksanakan, yang disarikan dari proses pemahaman mendalam pada refleksi

ini mungkin menjadi penyebab para ahli kesehatan dan gizi masyarakat cenderung

pelaksanaan program, seperti yang ditampilkan pada kotak di bawah ini.

peningkatan kapasitas bagi para pemimpin lokal untuk menentukan kebutuhan dan

kembali pada intervensi dan strategi yang telah ditentukan sebelumnya berdasarkan

Materi komunikasi untuk promosi program pengurangan stunting juga mendapat

pengetahuan dan pengalaman mereka sendiri.

manfaat dari model penyusunan dan pengujian bersama ini. Isu umum yang

Pendekatan desain berbasis masyarakat, yang didokumentasikan di bagian 1 dan

terjadi dari suatu program adalah rencana implementasi yang kaku dengan tidak

2, menggambarkan cara-cara di mana semua informasi, temuan, dan pemahaman

memiliki ruang untuk iterasi. Akibatnya, tidak mampu mengakomodasi masukan

mendalam yang muncul selama langkah pertama dapat disusun, didiskusikan, dan

dan saran dari masyarakat, dengan mengubah konsep yang lebih terbuka serta

digunakan untuk menginformasikan solusi potensial.

iterasi yang diperlukan, sangat mungkin membuahkan ide cemerlang. Oleh
karena itu, perlu diciptakan lingkungan yang dapat mengakomodasikan iterasi

Fasilitator dari asesmen menggunakan proses terbuka untuk mulai mengelola

yang diperlukan dengan melibatkan masyarakat hingga menemukan solusi yang

informasi. Pakar teknis (ahli gizi dan lain-lain) memainkan peran penting dalam proses

layak. Pengembangan materi komunikasi akan membutuhkan kreativitas dan

mengidentifikasi kesenjangan pada praktik dengan praktik yang direkomendasikan,

keahlian teknis komunikasi. Pengembangan materi komunikasi bersama dengan

serta peluang potensial untuk perubahan. Selanjutnya, menentukan bersama perilaku

masyarakat akan dapat memberikan masukan lokal konten yang kuat. Kami telah

fokus dan strategi sebagai solusi, lalu hasil tersebut didiskusikan bersama komunitas.

memperlihatkan dan mendiskusikan beberapa materi kampanye penurunan
stunting pada masyarakat di wilayah asesmen. Ketika anggota masyarakat melihat
gambar bahan makanan di poster yang tidak tersedia dilikungan mereka, maka

Mengorganisir hasil temuan dan
menentukan intervensi serta saluran
komunikasi

mereka merasa bahwa informasi tersebut tidak layak dan tidak dapat dilaksanakan.

Proses yang paling sulit adalah mengambil

Pembelajaran berharga dari sebuah kegagalan

informasi (dari berbagai bentuk dan

Permasalahan utama yang terjadi di seluruh Indonesia adalah tingginya konsumsi cemilan yang
tidak sehat. Salah satu desa pada wilayah asesmen mencoba untuk mengatasi permasalahan
tersebut, dengan cara membuat dan menjual jajanan sehat di warung-warung setempat. Namun,
ternyata anak-anak tidak mau membeli jajanan buah tersebut karena dianggap kurang manis; dan
anak anak kembali membeli makanan ringan kemasan seperti biasanya. Kelompok masyarakat
tersebut merasa bahwa ide mereka telah gagal yang ditandai saat dua pemilik warung langsung
berhenti menjual cemilan tersebut karena tidak ada pembeli. Meskipun mengalami kegagalan,
hal itu memicu diskusi dan ide baru tentang penyiapan cemilan yang sehat pada anak - anak.
Posyandu mulai memberikan sate buah pada pengunjung. Hal ini kemudian menginspirasi “bank
buah” di mana kader mengumpulkan buah-buahan dari pohon untuk menambah dana yang
tersedia untuk makanan di posyandu. Memberikan buah di posyandu memiliki “efek demonstrasi.”
Para ibu belajar bahwa anak-anak mengembangkan preferensi untuk rasa — asin dan manis —
sejak dini dan bahwa mereka dapat mempengaruhinya dengan apa yang mereka izinkan untuk
dimakan anak ketika mereka masih kecil.

sumber) dan kemudian memahami
informasi tersebut. Pada proses ini jika
tidak dilaksanakan dengan baik, maka nilai
pembelajaran dalam proses ini akan hilang.
Beberapa alat partisipatif untuk membantu
untuk proses desain tersebut seperti
pendekatan curah pendapat, mengenai
faktor pendorong dan penghambat yang
terkait dengan perilaku tertentu.
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IMPLEMENTASI AND MONITORING

SPOTLIGHT

Melibatkan masyarakat pada semua tahapan termasuk pada tahap pelaksanaan
dan pemantauan sangat penting dilakukan. Pembelajaran terus berlanjut selama
implementasi melalui proses pemantauan. Implementasi kegiatan serupa bisa pula
diadaptasi dan diperluas ke wilayah baru yang menghadapi permasalahan serupa
tanpa harus mengulang proses yang sama disetiap masyarakat. Adaptasi strategi
pengurangan stunting atau kegiatannya membutuhkan uji coba dan penyesuaian agar
sesuai dengan konteks lokal sebelum kegiatannya dilaksanakan.
Pada proses pengembangannya haruslah dibangung dengan flexible yang
memungkinkan untuk mengadaptasi materi dan kegiatan agar sesuai dengan lokal
konteks hingga tingkat desa.
Penyesuaian program dengan konteks lokal, akan membuat keterlibatan
masyarakat semakin tinggi serta timbul rasa memiliki dari hasil kegiatan. Proses
yang menyenangkan akan terbentuk dan menarik antusias masyarakat yang
akan menyebar dari satu desa ke desa lainnya (bahkan ke tingkat kabupaten atau
lebih). Solusi lokal sangat diperlukan, tetapi solusi lokal dapat pula dikembangkan
diluar konteks aslinya. Ide-ide dari satu komunitas dapat menjadi sumber inspirasi
bagi komunitas lain, dan mereka dapat melakukan penyesuaian untuk mengatasi
permasalah yang serupa. Misalnya, rancangan perubahan pada posyandu yang
dikembangkan selama tahapan,telah menarik minat besar dari desa lain untuk
melakukan hal yang sama, seperti yang dijelaskan pada kotak di bawah ini.
Fleksibilitas juga diperlukan dalam pemantauan dan pelaporan kegiatan. Persyaratan
untuk melaporkan penggunaan dana desa, misalnya, harus memiliki fleksibilitas yang
dibangun sehingga pemerintah desa dapat melaporkan pendekatan inovatif lokal
untuk pengurangan stunting. Ukuran sebuah kesuksesan program harus ditentukan
dari hal apa yang dibutuhkan dan bermakna bagi masyarakat. Ini mungkin bukan
indikator standar atau perilaku ideal, melainkan penanda proses atau langkah
bertahap menuju perilaku ideal.

Pengujian lebih lanjut dan penyesuaian dengan konteks lokal dapat
memastikan alat komunikasi relevan untuk semua konteks
Poster yang mempromosikan keanekaragaman makanan yang dibuat secara nasional ataupun
di tingkat provinsi mungkin menyertakan makanan tertentu yang hanya tersedia di beberapa
daerah namun tidak di daerah lain. Poster ini juga mungkin tidak menjawab kekhawatiran yang
dimiliki orang-orang di daerah itu seputar praktik PMBA dan pengasuhan anak usia dini. Pada
saat proses immersi, kami melihat poster-poster yang menunjukkan kombinasi makanan yang
“sehat”, tetapi dalam beberapa kasus menampilkan makanan yang tidak tersedia atau tidak
terjangkau secara lokal. Para ibu dan bidan mengatakan mereka menyukai warna-warna cerah
di poster tetapi juga mengatakan “Bagaimana kita bisa membeli apel, manga dan alpukat,
terutama saat tidak sedang musim?” Yang lain menjelaskan, “Kami tahu makanan ini sehat
tetapi tidak mampu membelinya.” Dalam beberapa kasus, masyarakat tidak mengenali makanan
yang tertera di poster, misalnya bayam merah, keju, susu, dan kacang-kacangan. Mereka
mengatakan bahwa makanan tersebut terkesan lebih relevan untuk orang yang tinggal di
perkotaan. Oleh karena makanan yang digambarkan di poster tidak terjangkau, orang merasa
bahwa poster, pamphlet, dan pesan di dalamnya “dirancang untuk orang kota”. Pengujian lebih
lanjut dengan berbagai segmen populasi dapat mendukung adaptasi dari materi komunikasi
guna memastikan penerimaan dan mengatasi persoalan ini. Dengan memberikan kesempatan
untuk penglokalan leih lanjut dari alat-alat komunikasi, akan dapat membantu memastikan alatalat tersebut mencerminkan konteks lokal.

Berbagi Pengetahuan Yang Setara (Horizontal)
Proses berbagi pengetahuan dan keterampilan lebih
mudah terjadi atar pelaku dengan kedudukan setara/
sesama (horizontal), dibandingkan dengan top-down
proses. Proses berbagi ini dapat terjadi dengan alamiah,
seperti pada pembangunan posyandu di wilayah asesmen.
Anggota masyarakat berbagi gagasan di antara mereka
sendiri dan dengan penyedia layanan. Gagasan yang timbul
mungkin sangat spesifik untuk lokasi tersebut, dan dalam
kasus tersebut perlu perubahan kebijakan dan penyesuaian
secara lokal. Sambil menunggu posyandu baru dibangun
di desa tersebut, para kader di dusun termotivasi untuk
melakukan berbagai hal secara berbeda di posyandu
mereka.Karena bangunan posyandu sangat kecil maka
direncanakan untuk kemungkinan melakukan perluasan
Posyandu dengan dukungan dari anggaran dana desa pada
tahun berikutnya.
PHOTO CREDIT | EMPATIKA
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PENGGUNAKAN DATA UNTUK
PERUBAHAN YANG STRATEGIS
Masyarakat tidak hanya dilibatkan dalam mendesain suatu solusi, tetapi mereka
juga harus memiliki suara dalam membuat aksi perubahan. Metrik untuk perubahan
harus sesuai dengan pendapat masyarakat dalam menuju pencapaian seperti yang
diharapkan. Cara terbaik untuk menginspirasi perubahan berkelanjutan adalah
dengan mengukur perubahan yang penting bagi masyarakat berdasarkan bukti
yang mereka saksikan sendiri. Sistem monitoring harus dibuat yang kemungkinan
untuk melakukan koreksi dan adaptasi perubahan pada perilaku yang diperlukan
khususnya mengenai praktik PMBA dan perkembangan AUD. Tidak mungkin
mendapatkan sebuah perubahan yang serta merta, namun yang terpenting adalah
untuk dapat mengukur setiap langkah peningkatan yang terjadi selama proses
berjalan.

PERTANYAAN MENDASAR PROSES PENDEKATAN
PERUBAHAN PERILAKU DAN SOSIAL
R Adakah peluang untuk dapat melakukan kreasi bersama — yang mendorong
masyarakat untuk mendisain solusi secara mandiri?
R Bagaimana bisa belajar dari sebuah kegagalan dan untuk perbaikan ke depan?
Mungkinkah melakukan testing dan review materi komunikasi agar sesuai
dengan konteks lokal ?
R Sudahkah melakukan komunikasi rutin dengan masyarakat, dan jika dibutuhkan
untuk meninjau kembali asesmen formatif ? Pada beberapa situasi terkadang
terjadi perubahan dengan cepat dan membutuhkan adaptasi.
R Ukuran dan indikator apa yang digunakan untuk mengukur kemajuan yang
sedang terjadi? Ukuran ini, mungkin bukan indikator standar atau perilaku ideal,
melainkan sebagai pertanda proses atau langkah bertahap menuju perilaku
ideal.
R Apa yang dapat dilakukan untuk memastikan terjadi peningkatan perilaku
yang berkala — untuk mengulang dan beradaptasi sesering yang diperlukan
untuk memastikan peningkatan dalam perilaku? Dapatkah perubahan perilaku
tersebut terjadi lebih teratur dan lebih cepat?

PAUL ZAMBRANO | ALIVE & THRIVE
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KESIMPULAN
Desain berbasis masyarakat dapat mendorong

baru untuk mendorong perubahan perilaku yang

strategi perubahan sosial dan perilaku yang

lebih luas. Hal ini juga mendorong penerimaan untuk

efektif untuk mengatasi masalah yang sulit

melakukan perubahan perilaku dan keberlanjutan

diselesaikan, termasuk yang terkait dengan
tingginya angka stunting pada anak-anak.
Pendekatan tersebut memperdalam pemahaman
tentang mengapa orang memilih praktik PMBA
dan perkembangan AUD tertentu dan faktorfaktor yang menghambat perubahan perilaku.
Apa yang dipelajari tentang praktik PMBA dan
perkembangan AUD di enam komunitas mungkin
relevan dengan apa yang mendorong perilaku di

dari aktivitas, serta peningkatan praktik baik yang
mendukung pencegahan stunting. Pendekatan
tersebut memastikan bahwa komunitas terlibat
secara penuh, dan menjadi agen perubahan mandiri.
Keterbukaan kebijakan dan program saat ini di
Indonesia menawarkan banyak harapan untuk
memperoleh hasil yang signifikan dalam upaya
meningkatkan tumbuh kembang anak. Ketersediaan
sumber daya keuangan dan sumber daya manusia di

daerah lain di Indonesia.

tingkat masyarakat, termasuk human development

Elemen pendekatan desain berbasis masyarakat

belum pernah ada sebelumnya. Pengalaman yang

berperan penting di semua tahapan proses

dibagikan melalui materi-materi ini memberikan

perubahan sosial dan perilaku. Ketika masyarakat

dasar pada beberapa keterampilan penting yang

terlibat dalam suatu proses perubahan, dan

dibutuhkan oleh para penggiat pembangunan

berperan dalam suatu pemecahan masalah,

di garis depan serta proses untuk menghasilkan

maka mereka akan mengadopsi perilaku baru

keterlibatan masyarakat guna mendukung

tersebut dan menyepakati suatu norma sosial

perubahan yang efektif.

worker (HDW), merupakan peluang besar yang
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