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NEW 
NORMAL 

Amir mengakui, tahun ini 
merupakan masa-masa sulit . 
Banyak sektor yang terpuruk 
gara-gara pandemi Covid-19. 

Dunia perbankan, menurut 
dia, lebih menekankan transaksi 
berbasis online 

• Baco Sarung •.. Ha/19 

_____ Monique Elizabeth Sukamto, Dosen yang Meneliti Standar Tubuh Ideal di Masyaraka...__ ____ _ 

Ratusan Remaja Perempuan Alami Tekanan Sosiokultural 

PENELITIAN 
PSIKOLOGI: 

Monique Elizabeth 
meneliti banyak 

remaja perempuan. 
Mereka tertekan 

kalau berat 
badannya 

dlsinggung. 

-

~_.,....-

• 

Setiap perempuan menginginkan tubuh ideal. Hal 
itu mendasari Monique Elizabeth Sukamto untuk 

melakukan penelitian terkait standar tubuh ideal di 
masyarakat. Hasilnya, ratusan remaja perempuan 

di Surabaya mengalami tekanan sosiokultural. 

SEPTINDA AYU PRMflTASARI, }awa Pos 

"EH, kamu gendutan ya." 
Kalimat ltu sering kali membuat 
sebagian besar perempuan 
merasa tidak percaya diri. Apalagi, 
perempuan yang memiliki berat 
tubuh berlebih sering dilabeli 
dengan sebutan Ndut. 

Ya,standartubuhidealdimasya
rakat terkadang justru membuat 

.. _~ 

perempuan mengalami tekanan 
sosiokultural. Hal itu dibukti.kan 
lewat penelitian olch Monique 
Elizabeth Sukamto, dosen psikologi 
Universitas Surabaya (Ubaya). 

Monique melakukan penelitian 
kepada 479 remaja perempuan 
di Surabaya. Hasilnya, sebagian 
besar remaja terse but mengalami 

tekanan sosiok:ultural. Mereka 
merasakandampaknegatifhingga 
traurnatis akibat mendapat 
tuntutan stan dar tubuh ideal dan 
penampilan dari keluarga, ternan, 
maupun media sosial. 

"Dan ini banyak terjadi di 
kalangan remaja sekarang. Selain 
itu, sangat berpengaruh pada 
perkembangan psikologis remaja: 
katanya. 

Menurut dia, evaluasi subjektif 
yang negatif pada remaja bisa 
muncul karena adanya persepsi 
seseorang mengenai tubuh ideal 
yang berbeda dengan bentuk 
tubuh asli yang dimilikinya 

• Boca Ratusan ••• Ho/19 
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mencuci tangan dengan sabun. 
Begitu pula saat keluar. 

Pemakaian maskertidakbolch 
dilupakan. Bila nasabah tidak 
mcmakai masker, pihak bank 
tidak mempersiJakan masuk. 

Di kant or. minimal hanya terdapat 
3~ persen dari total karyawan. 
"Tak ada prioritas umur. Semua 
bisa WFH; tegasnya. 

Bagaimana jika ada karyawan 
yangtcrkon.firmasi pocdtif? "Semua 

ata:u penyetoran uang. telliiharus 
menyemprotkan disinfektan pada 
sarung tangannya. Fungsinya.lebib 
steril dan aman. Apa uang juga 
disterilkan? "ltu kebijakan setiap 
bank," tandasnya. (oby/cl4/git) 

, -

Yanto mengakui, san gat ban yak 
pemohon yang datang. Namun, 
pihaknya bclum berencana 
menambah kuota. Dia menyatakan 

diberi toleransi sampai. 
Yanto menuturkan, lay.• 

tidak hanya beropcrasl tU 
Colombo. Layanan 1.1 

Ratusan Remaja Perempuan Alami Tekana11 Sosiokultural Layanan RSUA Ke1 
_Sombungan dar/ ha/13 sudahmenyiapkanakses 

pasien Covid-19 secara 1 

~pasienumumdiR<il.. 

itu, untukoptimalisasi ~ 
Covid·l9diRSKI,jugatelah 
sejumlahfusilitas. Dian 
tempat tidut "'Terdiri dari 
ICU (inte11sivecare wtit) d· 
eli HCU (high care ullit);' 

Sombungon dori hal 13 

Tekanan sosiokultural bisa 
memberikan stres positif(eustress) 
dan stres negatif (distress). 
Seseorangmengalamistres positif 
ketika tekan<m yang dirasakan 
membu11t dirinya tertantans Narnun, 
jika seseorang tersebut menjadi 
stresnegatifketi.kaadayangmeng
hina. akan timbul perasaan tidak 
nyaman. Dampakya jadi kurang 
percaya dili, dcpresi, perilaku diet 
tidak sehat, gangguan makanan, 
dan kecanduan operasi plastik. 

"Sebagian besarjika tekanan dati 
hngkungan sekitar dianggap positit 
mereka akan sadar bahwa ada 
perubahan pada bentuk rubuhnya. 
Kalau dianggap negatif, mereka 
ccnderung bcreaksimelawan atau 

melarikan diri," ujamya. 
Perempuan46tahunitumenam

~daripendilianyangdilakukan 
kepada400-an remaja perempuan 
diSurabaya.banyakyang~ 
keticlakpuasan pada bentuktubuh 
secarakeseluruhanmaupun bagian
bagian tertentu. Khususnya paha, 
perut, dan lengan. Nab, sebagian 
besarmelakukan perilaku mengen
dalikan berat badan dengan cara 
yang tidaksehat. 

Suarn.i Bamb<mg Darmasta itu 
mengatakan, dari 479 remaja 
perempuan tersebut, mayoritaS 
dipengaruhi tekanan anggota 
keluarga. Yakni, persepsiibu dan 
ayah. Ibu adalah sosokyangpaling 
banyak memberikan perhatian 
terhadap stan dar tubub ideal dan 
penampilan. Sementara itu,ling-

Ja.mgan pcrtemanan paling banyak 
berasal dari ternan dekat atau 
sahabat perempuan. Kemudian, 
media sosial juga mengambil peran 
besardalam memengaruhisese
orang. ~Palingbanyakdariposting
an lnstngram 82 pcrsen dan 
You1ube32persen; ujarperempuan 
yangkinl tengah mengambil gelar 
doktor psikologi di Universitas 
Airlangga (Unair) itu. 

MoniquemerJgl.mgkap.kan, banyak 
hal yang menjadi swnber tekanan 
sosio.kultwai.Bentuknya beragarn 
Adayangbentuknyadoronganunruk 
mengajakmenurunkanberatbadan 
atau diet, melarang makan atau 
ngemilsaatmalam, menjaga porsi 
makan, dan lain-lain untuuk 
mendapatkan bentuk tubuh ideal 

Bahkan, bentuk ejekan yang 

diberikan kepada individu sangat 
berpengaruh. Misalny..1, sering 
dibandingkan dengan anggota 
keluargayangmemiliki tubuhlebih 
bagus dan ideal. Sclain itu, 
memberikan panggiJan khusus 
untukmelabeliseseorangdari bentuk. 
tubuhnyn. Misalnya, Ndut 

Ibu dua anal< itu menuturkan, 
ada beberapa cara yang bisa 
diJakukan remaja percmpuan 
untuk mulai mengembangkan 
citra tubuh yang positif dan 
mencintai cliri sendiri. Pertama, 
perlu memperhali.kan kebutuhan 
dan kcsehatan tubuh. Kedua, 
men erapkan body protective 
mannerdengan memilah infonnasi 
yangmasukdan mampu mem
bedakan komentar positif atau 
negatif. (*/c6/git) 

Sebab, yangpalingmendesakuntuk 
penerapan normal barn adalah 
lingkunganRSUA."Penerapannotmal 
barn dJ lingkungan RSUA akan 
menjadi pijakan untuk ditcrapkan 
di lingkungan Unair secara 
menyeluruh;' tgamya. 

Menurut dia, penerapan normal 
baru di RSUA dimulai dengan 
memberikan layanan terpisah 
an tara pasien umum non-Covid-
19 dan pasien Covid-19. Semen tara 
itu, pelayanan pasien baru Covid· 
19 sudab kembali dibuka pada 
Senin (8/6). "Semua pelayanan 
Covid-19 dilakukan di gedung 
RumahSakitKhususlnfeksi(RSKI) 
yang terletak di sebelah timur 
RSUA," kata dia. 

Nasihmenambahkan, RSUAjuga 

·=- · =======================-

Saat i.n.i RSKl memiliki II 
tidur yang dilengkapi t 
negati£ Bahkan, instal· 
darurat {IGD) yang m 
Covid-19 telah dipisah eli· 
gedung RSKI. "Jadl, pru 
diterima di IGD dan I 
ditangani untuk tahapan 
selanjutnya;' jelasnya. 

Selainsaranadanp: 
juga menyiapkan suml 
man usia (SDM)yang 
penanganan Covid-19. Di 




