
Masih Diteinukan 
Pelanggar Prokes

PURWASARI, RAKA -
Kampanye protokol keseha- 
tan tidak kurang disiarkan 
oleh Satgas Covid-19 Ka- 
bupaten Karawang mela- 
lui beragam cara. Begitu 
juga soal sanksi tidak kalah 
banyaknya diberikan ke- 
pada pelanggar prokes. Di 
sisi lain, pandemi corona 
juga sudah sangat populer 
di kalangan masyarakat. 
Namun, masih saja mudah 
ditemukan para pelanggar 
protokol kesehatan. Dianta- 
ranya tidak mengenakan 
masker saat ke luar rumah.

Seperti yang terjadi di Ke- 
camatan Purwasari, kemarin. 
Kegiatan pembagian mask
er dalam operasi yustisi yang 
digelar oleh petugas gabun- 
gan yang dipimpin oleh 
Kepala SPKT ( )on Syahroni 
di Desa Sukasari, diwamai 
dengan pemberian sanksi 
push up bagi warga yang 
melanggar prokes. "Mem- 
bagikan masker kepada 
warga yang kedapatan tidak 
menggunakan masker, dan 
menekankan patuhi protokol 
kesehatan. Serta aktif men- 
jaga diri dan taat mengikuti 
aturan dari pemerintah den
gan 3M” tegasnya.

Ia melanjutkan, kegiatan 
itu juga menegakan kedisi- 
plinan masyarakat. "Me- 
negur m asyarakat yang 
tidak menggunakan mask
er, dan terakhir membagi- 
kan m ask er k ep ad a  
masyarakat," ujarnya.

Dosen Psikologi UGM Di
ana Setiyawati menilai,

sanksi-sanksi bagi pelanggar 
prokes itu tunjukkan sulitnya 
m e n g u b a h  p e rilak u  
masyarakat la berpendapat, 
setiap orang akan mengubah 
perilakunya jika sesuai den
gan persepsi yang diyakini. 
Segala penyebab stres itu 
kebanyakan netral, yang 
membuat kita tertekan atau 
tidak itu tidak lain persepsi 
kita sendiri. Soal persepsi, 
kata Diana, ada orang yang 
merasa dirinya rentan dan 
berisiko tertular, namun ada 
yang merasa penyakit ini 
ringan dan tidak begitu se- 
rius bila terkena. Jadi, semua 
tergantung persepsi akan 
keseriusan penyakit ini. "Mis- 
alnya, ada yang menganggap 
Covid-19 ini tidak serius jadi 
tidak parah kalau terkena. 
Tapi, jika mereka yang men
ganggap serius, maka mere
ka akan menimbang protokol 
kesehatan," ujar Diana.

Untuk itu, ia mengingat- 
kan, edukasi sangat diper- 
lukan untuk dapat m en
gubah persepsi masyarakat 
mematuhi protokol keseha
tan. Meyakinkan memakai 
masker dan cuci tangan 
bisa lindungi mereka dari 
risiko penularan sangat 
penting. "Kita harusyakin- 
kan diri apa iya pakai 
masker dan cuci tangan 
bisa membuat terlindungi, 
kalau sudah takdir bagaima- 
na, persepsi beratnya patuhi 
protokol kesehatan misalnya 
pakai masker pengap, cuci 
tangan buat kulit kering,” 
kata Diana, (trb /psn)


