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Desa Ekowisata: Potret Ketahanan Masyarakat Selama 
Pandemi
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Dewasa ini, pariwisata menjadi 
kebutuhan bagi seluruh lapisan 
masyarakat di Indonesia. Kebutuhan 

tersebut didukung dengan berbagai sumber 
daya alam, dan keragaman budaya yang 
mampu menopang kehadiran sektor pariwisata 
di Indonesia (Damayanti, 2014). Berdasarkan 
data yang diperoleh dari The Travel & Tourism 
Competitiveness Report 2019 yang disusun 
oleh World Economic Forum, menyebutkan 
bahwa Indonesia masuk dalam rangking ke-
40 dari 140 negara dalam index daya saing 
pariwisata (Kompas, 2019). Tidak heran bila 
kemudian sektor pariwisata menjadi salah 
satu fokus pengembangan pemerintah untuk 
meningkatkan pendapatan negara. Terlebih 
pariwisata diramalkan akan menjadi sektor 
penggerak utama perekonomian pada abad 21 
bersama industri telekomunikasi dan teknologi 
informasi (Juanda & Rahman, 2016).

Belakangan ini, proses pengembangan wisata di 
Indonesia sempat mengalami hambatan besar 
dengan merebaknya wabah virus covid-19 
sejak 2020 silam. Sebagai bentuk respon 

untuk menghadapi virus tersebut, pemerintah 
melarang seluruh aktivitas yang berpotensi 
“berkerumun” (Kadarisman, 2021). Dalam 
sektor wisata, hal tersebut berimbas terhadap 
pemberhentian operasional pariwisata untuk 
sementara waktu. Dalam banyak hal, kebijakan 
tersebut berdampak terhadap menurunnya 
kondisi ekonomi masyarakat yang terlibat 
dalam pengelolaan pariwisata (Musfiroh, 2021).

Namun demikian, perlu diketahui jika terdapat 
beberapa jenis pariwisata yang tetap bertahan 
dan tidak terdampak secara serius oleh 
tersebut di atas, salah satunya adalah wisata 
berbasis komunitas seperti Desa Ekowisata 
Pancoh yang terletak di Sleman, Yogyakarta. 
Desa ekowisata adalah kegiatan wisata di desa 
berbasis lingkungan-budaya yang dikelola 
masyarakat dan memberikan pengalaman 
baru bagi wisatawan dengan keunikannya 
masing-masing (Rohani & Purwoko, 2020). 
Konsep ekowisata dalam Desa Ekowisata 
menggunakan kegiatan keseharian masyarakat 
setempat sebagai objek yang ditawarkan 
kepada khalayak. 

Tentang Desa Ekowisata Pancoh

Desa Ekowisata Pancoh secara resmi terbentuk 
pada tahun 2012 silam. Terbentuknya Desa 
Ekowisata Pancoh tidak dapat dilepaskan 
dari erupsi Gunung Merapi yang terjadi pada 
tahun 2010. Ketika itu, warga Pancoh bersama 
Lembaga Swadaya Masyarakat Pengembangan 
Teknologi Pedesaan (LPTP) melakukan babat 
alas atau penataan lahan desa kembali 
pasca erupsi di tahun 2011. Dalam proses 
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pembentukan, warga dibantuk oleh LSM LPTP 
untuk menyiapkan segala kebutuhan yang 
diperlukan untuk menjadikan Pancoh sebagai 
kawasan wisata. Setelah itu, LSM LPTP mulai 
berkoordinasi dengan Kementerian Lingkungan 
Hidup  dan Pusat Pariwisata Universitas Gajah 
Mada dan kemudian terciptalah konsep Desa 
Ekowisata Pancoh yang  dikukuhkan pada 
14 Februari tahun 2012 (Endiyanti & Sarwadi, 
2021).

 Desa Ekowisata Pancoh adalah destinasi 
wisata yang menekankan kepedulian lebih 
terhadap lingkungan dan alam setempat. 
Setiap pengunjung dibatasi berdasarkan daya 
tampung lingkungan. Di Pancoh, batas maksimal 
pengunjung adalah 500 orang dalam satu hari. 
Selain itu, paket utama yang ditawarkan adalah 
wisata live in selama beberapa hari bersama 
masyarakat setempat (Harian Jogja, 2021). Oleh 
karena itu, operasional Desa Ekowisata Pancoh 
selalu melibatkan masyarakat secara langsung 
dalam pengembangan dan pengelolaan 
sehingga bermanfaat bagi masyarakat lokal 
(Denman, 2001).

 Terdapat dua bentuk keterlibatan warga 
dalam pengelolaan Desa Ekowisata Pancoh 
hingga saat ini. Pertama, menyediakan fasilitas 
wisata berupa tempat tinggal. Desa Ekowisata 
Pancoh menyediakan beberapa fasilitas 
home stay bagi para pengunjung. Secara 
keseluruhan, tercatat terdapat puluhan kamar 
home stay yang kesemuannya adalah milik 
warga. Setiap rumah diberika kuota satu kamar 
dengan kapasitas maksimal 4 orang (Endiyanti 
& Sarwadi, 2021). Hal ini dilakukan untuk 
memastikan terpenuhinya aspek keadilan bagi 
setiap warga. 

 Sebelum menentukan alokasi setiap 
kamar, warga selalu melakukan sebuah forum 
kecil untuk melakukan sinkronisasi jadwal 

di bawah arahan koordinator pengurusnya. 
Hal tersebut dilakukan untuk memastikan 
ketersediaan kamar home stay ketika 
pengunjung ingin berwisata ke Pancoh. 
Meskipun sebagian ruang rumah warga 
dijadikan kamar home stay, akan tetapi warga 
tetap memiliki otoritas penuh atas rumahnya. 
Termasuk dalam menentukan peraturan bagi 
setiap pengunjung yang ingin bermalam di 
kamar home stay miliknya.

 Kedua, menyediakan destinasi wisata. 
Masyarakat Pancoh memiliki segmentasi yang 
beragam berdasarkan mata pencaharian dan 
aktivitasnya, seperti kelompok masyarakat 
petani, peternak, perikanan, dan kebudayaan. 
Dalam operasionalnya, Desa Ekowisata 
Pancoh menjadikan aktvitas yang dilakukan 
oleh kelompok masyarakat tersebut sebagai 
tawaran paket wisata. Oleh karena itu, setiap 
pengunjung yang datang akan didampingi 
oleh kelompok masyarakat tersebut seperti 
bercocok tanam, berkebun, menangkap ikan, 
dan lain sebagainnya. Selain itu, ada pula 
paket wisata yang menawarkan keterlibatan 
pengunjung dalam tradisi atau aktivitas 
kebudayaan masyarakat Pancoh, seperti menari 
dan bermain gamelan misalnya. 

Ketahanan Ekonomi Selama Pandemi

Pada kenyataannya memang Desa Ekowisata 
Pancoh memiliki daya tarik dan dampak ekonomi 
yang begitu tinggi bagi masyarakat. Pernah 
suatu ketika, dalam satu tahun pendapatan 
kotor mencapai angka 1 milyar rupiah (Detik, 
2018). Pendapatan terbesar diperoleh dari tarif 
pengunjung yang memilih paket wisata live 
in lengkap dengan kegiatan seperti, bertani, 
berternak, pertunjukan kebudayaan, tangkap 
ikan dan home stay. Sebagian pendapatan 
tersebut digunakan untuk pengembangan 
pengelolaan wisata seperti pembangunan dan 
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perawatan infrastruktur fisik hingga kegiatan 
pelatihan wisata untuk masyarakat (Endiyanti & 
Sarwadi, 2021).  Selama hampir 12 tahun berdiri, 
Desa ekowisata Pancoh telah meraup berbagai 
penghargaan kejuaraan desa ekowisata secara 
berturut-turut dari tahun 2016, 2017, dan 2018 
(Harian Jogja, 2021).

Selama pandemi, kegiatan wisata di Desa 
Pancoh tidak berjalan sama sekali. Hal ini 
mengakibatkan tidak adanya pendapatan 
yang dihasilkan masyarakat dari sektor wisata 
tersebut. Namun demikian, hal ini tidak 
memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 
kondisi ekonomi masyarakat. Dapat dikatakan 
jika selama pandemi, masyarakat Pancoh 
memiliki ketahanan ekonomi yang relatif stabil. 
Menurut Yusgiantoro, ketahanan ekonomi 
dapat dipahami sebagai sebuah kondisi 
terjaminnya berbagai sumberdaya guna 
memenuhi kebutuhan akan rasa aman dari 
ancaman (Yusgiantoro, 2014).

Sebelum lahirnya konsep desa ekowisata, 
masyarakat Pancoh memenuhi kebutuhan 
hidupnya dengan bertani dan berternak secara 
organik. Mereka memanfaatkan kotoran ternak 
untuk aktivitas pertanian seperti padi, jagung, 
salak, dan sebagainya (Purwanto, 2018). 
Hasil dari pertanian dan peternakan tersebut 
menjadi sumber pangan dan penghasilan 
utama masyarakat. Hal itu tidak berubah ketika 
Desa Ekowisata Pancoh didirikan. Bedanya, 
saat ini aktivitas bertani dan berternak mereka 
dikomersialkan sehingga pendapatan mereka 
bertambah. Hal tersebut menunjukan jika 
keterlibatan mereka dalam pariwisata hanyalah 
untuk mendapatkan pendapatan tambahan di 
samping sumber pendapatan utama mereka 
yang hidup dari alam (Endiyanti & Sarwadi, 
2021). Oleh karena itu, ketika pandemi terjadi 
dan operasional desa ekowisata tidak berjalan, 

mereka hanya kehilangan pendapatan 
tambahan.

Sementara itu, sumber pendapatan utama 
mereka dari alam tetap terjaga: petani tetap 
menggarap sawah, mengurus kebun, dan 
peternak tetap mengurus ternak. Sebetulnya, 
ketahanan ekonomi masyarakat Pancoh 
sempat sedikit tergoncang, terutama pada 
sektor pertanian. Hal ini lantaran mandegnya 
distribusi buah-buahan ke beberapa daerah, 
termasuk Bali, karena naiknya kasus masyarakat 
yang terpapar virus (Desa Ekowisata Pancoh, 
2021). Namun, hal tersebut tidak berjalan 
lama dan ketahanan ekonomi masyarakat pun 
kembali stabil. 

Desa Ekowisata Pancoh adalah salah satu contoh 
tepat dalam pengembangan sektor pariwisata. 
Adalah sesuatu hal yang mungkin mewujudkan 
kesejahteraan masyarakat melalui sektor 
pariwisata tanpa mengorbankan lingkungan 
setempat dan tetap mempertahankan 
aktifitas dasar masyarakat, baik berupa mata 
pencaharian ataupun adat dan tradisi. Lebih 
jauh, konsep desa ekowisata justru mampu 
menjadi alternatif lain dalam mempertahankan 
atau melestarikan alam dan kearifan lokal 
masyarakat beriringan dengan terciptanya 
ketahanan ekonomi masyarakat.
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 Wacana poskolonial hadir di berbagai 
ruang, baik ruang kota, teks, bahasa, 
maupun pada bentuk ruang lain. 

Poskolonial itu sendiri merujuk suatu era saat 
berakhirnya masa kolonialisme bersamaan 
dengan kemerdekaan negara-negara bekas 
jajahan di awal abad 20 (Sugawara & Nikaido, 
2014). Cikal bakal kelahiran wacana poskolonial 
tersebut diawali dengan terbitnya buku Edward 
W. Said yang berjudul Orientalisme (1978). 

 Dalam buku tersebut, Said (1978) 
menggunakan pendekatan hubungan antara 
kekuasaan dan pengetahuan. Said (1978) 
menjelaskan bahwa apa yang disebut Timur 
(Orient) merupakan produk pengetahuan dan 
definisi dari kaum orientalis Barat (Occident). 
Kaum orientalis adalah orang-orang Barat 
(Occident) yang mempelajari dunia Timur 
(Orient) dan akhirnya merumuskan apa artinya 
Timur (Orient) itu (Amalia, 2021). 

 Namun demikian, studi mengenai 
Timur (Orient) itu tidaklah didasari atas hasrat 
pengetahuan tetapi lebih kepada hasrat 
penguasaan terhadap ruang (Putranto, 2011). 
Menjadi menarik karena poskolonial hadir tidak 

semata-mata sebagai sesuatu yang alamiah 
atau hadir begitu saja. Poskolonial tidak hanya 
dapat mengkaji teks, ia juga bisa mengakaji 
ruang dalam hal ini sebuah kota yang pernah 
dijajah (Furqon & Busro, 2020). 

 Wacana poskolonial tidak hanya 
sekadar menyalahkan apa yang terjadi selama 
masa kolonial. Poskolonial bukanlah seni 
mengutuk kejahatan kaum imperialis, tetapi 
sebuah interogasi aktif atas sistem hegemonik 
yang telah diciptakan Barat (Occident) untuk 
menguasai subjek kolonial Timur (Orient) 
(Putranto, 2011).

 Studi poskolonial   menempatkan   dirinya 
sebagai suatu kajian yang tidak ingin terlepas 
dari  segala  bentuk  konteks  historis  yang 
menaungi bangsa-bangsa yang merasakan 
dampak-dampak penjajahan. Dampak-dampak 
tersebut belum usai dan bahkan masih kita 
rasakan sampai saat ini.

Ruang Kota Poskolonial

 Salah satu pemikir poskolonial pada 
ranah ruang kota yaitu Sara Upstone, dalam 
Spatial Politics in the Postcolonial Novel (2016) 
menekankan pada politik ruang suatu wilayah 
yang pernah ditempati dan dikontrol oleh 
kolonial. Bagi Upstone (2016) daerah-daerah 
bekas jajahan dianggap masih memiliki 
ruang-ruang kolonial yang ditinggalkan pada 
wilayah jajahan itu, meskipun secara fisik 
kolonial sudah tidak bercokol lagi pada ruang 
terjajah. Ruang-ruang tersebut oleh Upstone 
(2016) distratifikasikan dalam bangsa (nation), 
perjalanan (journey), kota (city), rumah (home) 
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dan tubuh (body). Pada setiap level ruang 
tersebut terdapat unsur politik yang diungkap 
(Atikurrahman, 2014).

 Identitas arsitektur, kolonialisme 
Jepang, dan Belanda mewariskan jejak yang 
berbeda di Indonesia. Dalam masa kolonialisasi 
yang singkat, Jepang meninggalkan bangunan 
yang berfungsi sebagai benteng atau bunker 
pertahanan, keamanan, dan penjara. Uniknya, 
Jepang lebih tertarik untuk membangun di 
bawah permukaan tanah (sub structure), yang 
kemudian dikenal sebagai Gua Jepang. Struktur 
ini didukung oleh kondisi lingkungan, baik dari 
topografis maupun geologis. (Iskandar, 2007). 

 Sedangkan Belanda dengan masa 
penjajahan yang panjang, membangun benteng 
pertahanan seperti Fort Rotterdam di Makassar, 
Vredeburg di Yogyakarta, Fort Belgica di Banda 
Neira, dan Fort de Kock di Bukittingi. Selain 
membangun benteng, kolonialisasi Belanda 
banyak mendirikan bangunan-bangunan 
publik seperti gedung pemerintahan, kantor 
perdagangan dan perkebunan, pertokoan, 
serta bangunan privat seperti rumah tinggal, 
dan lain-lain. Warisan arsitektur ini kemudian 
dikenal sebagai arsitektur kolonial, sebab 
bangunan tersebut dibangun oleh para koloni 
dalam hal ini penjajah.

 Ruang atau bangunan adalah saksi 
bisu dari berbagai kejadian pada masa lalu, 
pada interior maupun exterior yang melekat. 
Oleh karena itu, bangunan selain memiliki 
nilai arsitektural, ruang, keindahan, konstruksi, 
teknologi, dan hal lainya, ia juga memiliki nilai 
sejarah dan kebudayaan (Ariani, 2015). Semakin 
lama bangunan berdiri, semakin membuktikan 
tingginya nilai sejarah dan budayanya. 

Yang Tersisa dari Kota Poskolonial di 
Makassar

 Arsitektur kolonial di Indonesia adalah 
fenomena budaya yang unik, tua dan bernilai. 
Hal tersebut tidak terdapat pada setiap kota di 
Indonesia, hanya pada kota-kota tempat koloni 
pernah tumbuh, berkembang dan menetap, 
seperti Jakarta, Semarang, Yogyakarta, 
Makassar, Banda Neira, Bukittinggi dan banyak 
kota lainnya. Dikatakan demikian karena terjadi 
percampuran budaya antara penjajah dengan 
budaya Indonesia yang beraneka ragam (Ariani, 
2015). 

 Terjadi akulturasi budaya antara budaya 
Belanda dan budaya masyarakat setempat, 
termasuk pada pembangunan suatu kota di 
masa kolonil tersebut. Hal ini menciptakan 
suatu ruang yang baru atau dapat dikatakan 
sebagai suatu ruang yang hybrid. Banyak kota 
di Indonesia dibangun dari sisa kolonialisme, 
mulai dari alun-alun, rel kereta api, pusat 
kebudayaan, kesenian dan sebagainya. . 

 Kita dapat menjumpai monumen atau 
peninggalan jejak kolonial tersebut di kota-
kota di luar Pulau Jawa termasuk Makassar. Di 
Makassar, Sulawesi Selatan, jejak peradaban 
penjajahan itu masih begitu kokoh berdiri, 
salah satunya adalah Benteng Fort Rotterdam 
di pesisir pantai Makaassar yang menjadi saksi 
atas jejak kolonialisasi tersebut. Makassar 
memiliki sejarah yang cukup panjang di masa 
kolonialisme, beberapa bangunan kuno pada 
masa kolonial masih berdiri hingga saat ini, 
di antaranya Benteng Fort Rotterdam yang 
menjadi markas pasukan Kerajaan Gowa 
di masa lalu (Jumardi & Suswandari, 2018).
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Fort Rotterdam, 1920. 

Sumber: Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde 
(KITLV)

Raad van Justitie, 1915. (Kantor Pengadilan Negeri Makassar 
saat ini)

Sumber: Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde 
(KITLV)

Gementeehuis, 1906. (Museum Kota Makassar saat ini)

Sumber: https://en.wikipedia.org/wiki/Colonial_architecture_
of_Makassar

 Secara historis Makassar adalah 
salah satu kota poskolonial yang dibangun 

berdasarkan apa yang terjadi di masa lalu. Awal 
mula kota Makassar berada di muara Sungai 
Tallo dengan pelabuhan niaga kecil di wilayah 
itu pada penghujung abad XV. Sumber-sumber 
Portugis memberitakan, bahwa bandar Tallo 
itu awalnya berada di bawah Kerajaan Siang 
di sekitar Pangkajene. Pada pertengahan abad 
XVI, Tallo bersatu dengan sebuah kerajaan 
kecil lainnya yang bernama Gowa, dan mulai 
melepaskan diri dari kerajaan Siang, bahkan 
menyerang dan menaklukkan kerajaan-
kerajaan sekitarnya (Poelinggomang, 2016).

 Ambisi para pemimpin Kerajaan Gowa-
Tallo untuk semakin memperluas wilayah 
kekuasaan serta persaingan Bandar Makassar 
dengan Kompeni Dagang Belanda (VOC) 
berakhir dengan perang paling dahsyat dan 
sengit yang pernah dijalankan Kompeni. 
Pasukan Bugis, Belanda dan sekutunya dari 
Ternate, Buton dan Maluku memerlukan tiga 
tahun operasi militer di seluruh kawasan 
Indonesia Timur. Baru pada Tahun 1669, 
akhirnya dapat merata-tanahkan kota Makassar 
dan benteng terbesarnya, Somba Opu 
(Poelinggomang, 2016).

 Bagi Sulawesi Selatan, kejatuhan 
Makassar di tangan federasi itu merupakan 
sebuah titik balik yang berarti bahwa Bandar 
Niaga Makassar menjadi wilayah kekuasaan 
VOC, dan beberapa pasal perjanjian perdamaian 
membatasi dengan ketat kegiatan pelayaran 
antar-pulau Gowa-Tallo dan sekutunya. 
Pelabuhan Makassar ditutup bagi pedagang 
asing, sehingga komunitas saudagar hijrah ke 
pelabuhan-pelabuhan lain (Poelinggomang, 
2016). 

 Pada beberapa dekade pertama setelah 
pemusnahan kota dan bandar Makassar, 
penduduk yang tersisa membangun sebuah 
pemukiman baru di sebelah utara bekas 
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Benteng Ujung Pandang (Fort Rotterdam), 
benteng pertahanan pinggir utara kota lama itu 
pada Tahun 1673 ditata ulang oleh VOC sebagai 
pusat pertahanan dan pemerintahan dan baru 
Fort Rotterdam. Pusat kota Makassar saat ini 
adalah di sekitar Lapangan Karebosi yang 
tidak jauh dari Gedung Balai Kota yang masih 
peninggalan kolonial. (Gani & Zaki, 2019).

 Ruang kota tidak bisa dilepaskan dari 
satu kebudayaan dalam hal arsitektur, bahasa 
dan hal yang melekat pada ruang kota tersebut 
yang dielaborasi dengan kebudayaan penjajah 
sehingga menciptakan banyak jejak. Hal itu 
menandakan superioritas kolonial pada banyak 
tempat di Indonesia, salah satunya di Makassar. 
Pada akhirnya yang tersisa dari kolonialisasi 
adalah perihal arsitektur fisik, selain tentu 
saja peristiwa sejarah yang menyertainya. Itu 
menjadi ingatan yang terus hidup, terutama 
bagi mereka yang mengalami peristiwa 
bersejarah tersebut. Ingatan itu merupakan 
tanda bahwa sebuah peradaban yang 
terbangun kelak, menjadi cerita bagi generasi-
generasi selanjutnya.
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Pada era kontemporer, kehidupan manusia 
tidak dapat dilepaskan dari kehadiran 
citra (image) yang ditampilkan secara 

masif seiring dengan perkembangan teknologi. 
Citra merupakan sebuah fantasi kolektif yang 
menyatukan pemikiran dari tontonan yang 
dihadirkan kepada masyarakat. Paparan 
mengenai citra berkaitan dengan pemikiran 
seorang filsuf asal Prancis, Guy Debord. Debord 
secara khusus membahas mengenai spectacle 
yang dapat kita lihat evolusinya pada era 
modern melalui media sosial, salah satunya 
TikTok. Spectacle merupakan pandangan global 
yang telah dimaterialisasi menjadi sebuah 
pandangan umum yang bersifat objektif. 
Spectacle bukanlah sebuah kebohongan, 
melainkan sebuah kesalahan tafsir 
(misinterpretation) yang kemudian dianggap 
sebagai kebenaran. TikTok hadir sebagai 
wadah baru dalam menggambarkan citra dari 
konten, berupa video singkat, yang bersirkulasi 
lengkap dengan nilai budaya (cultural value) 
yang terkandung di dalamnya.

 Bentuk-bentuk spectacle yang 
diperlihatkan TikTok dapat tecermin dari 
konten yang diproduksi oleh para pemengaruh 

dengan tujuan tertentu, salah satunya Sisca 
Kohl. Akun TikTok milik Sisca, @siscakohl, telah 
memiliki 7 juta pengikut pada pertengahan Juni 
2021. Pertanyaan-pertanyaan yang kemudian 
muncul setelah mengetahui banyaknya 
pengikut Sisca di TikTok adalah, “Siapakah Sisca 
Kohl? Lalu, konten seperti apa yang dimuat 
sehingga menarik banyak pengguna TikTok 
lain untuk mengikuti akunnya?” Pertanyaan-
pertanyaan ini dapat menjadi awalan untuk 
membongkar peran Sisca sebagai pemengaruh 
di media sosial yang lekat dengan kehidupan 
masyarakat spectacle.

 Sisca Kohl merupakan seorang 
pemengaruh di TikTok yang masih berusia 
muda. Dari penelusuran Kusuma (2021) 
diketahui Sisca merupakan perempuan 
keturunan Indonesia-Tionghoa yang 
berdomisili di Tangerang. Sisca mulai aktif 
di TikTok pada pertengahan 2018. Hingga 
pertengahan Juni 2021, ia telah mendapat like 
sebanyak 195 juta dari para pengguna lainnya. 
Melihat deskripsi  profilnya, Sisca menyatakan 
bahwa konten yang dimuatnya terbagi menjadi 
tiga jenis, yaitu masak & mukbang (siaran ketika 
makan sesuatu), review & unboxing, serta yang 
berkaitan dengan ARMY (grup penggemar 
boyband BTS). Sekilas, konten yang dimuat 
dalam TikTok Sisca ini terlihat biasa. Namun, 
kehidupan Sisca sebagai orang dengan tingkat 
ekonomi yang sangat mapan diperlihatkan 
melalui konten yang dimuatnya. Tentu saja, 
konten ini tidak diproduksi tanpa alasan. Pada 
akhirnya, konten yang menunjukkan kekayaan 
Sisca ini kemudian menjadi viral dan menarik 
perhatian masyarakat. Inilah yang kemudian 
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membuat peran Sisca Kohl sebagai pemengaruh 
dalam konteks masyarakat spectacle menarik 
untuk ditelisik lebih dalam.

 Berdasarkan tangkapan layar di atas, 
saya melihat setidaknya ada tiga hal penting 
yang diperlihatkan Siska Kohl dalam konten 
yang dibuatnya: makanan, kemewahan, dan 
kekonyolan.

 Pertama, kebanyakan konten Sisca 
menampilkan makanan yang menjadi bahan 
utama dalam ramuan kontennya. Tentu saja, 
makanan yang dijadikan konten oleh Sisca 
berbeda dengan makanan yang dikonsumsi 
oleh masyarakat Indonesia kebanyakan. Sisca 
membuat video dengan memuat makanan 
yang tidak lazim dikonsumsi oleh masyarakat. 
Sebagai contoh, Sisca membuat es krim 
dengan rasa-rasa aneh sebagai bahan konten 
videonya. Es krim ini dia buat sendiri dari mesin 
yang dihadiahkan oleh orang tuanya. Mesin 
es krim yang dibeli dengan harga mahal inilah 
yang kemudian menjadi cikal bakal pembuatan 
konten es krim dengan rasa-rasa yang tidak 
lazim, seperti nasi padang, kecap, atau seblak.

Berikutnya, Sisca juga memperlihatkan 
kemewahan dalam konten yang ia sajikan 
melalui TikTok-nya. Sisca memperlihatkan 
kemewahan  ini dengan membuat konten 
ulasan makanan mahal, termasuk makanan 
yang dibelinya dari luar negeri. Makanan yang 
dimuat oleh Sisca dalam kontennya merupakan 

makanan mewah dengan harga yang fantastis. 
Sebagai contoh, Sisca membuat video tentang 
caviar (telur ikan sturgeon) seukuran kaleng 
kecil seharga 20 juta rupiah. Makanan mewah 
lain yang dipamerkan Sisca dalam kontennya 
adalah buah mangga asal Jepang seharga 8 juta 
rupiah dan hewan laut uni (bulu babi) seharga 
10 juta rupiah. Selain makanan, latar video 
berupa rumah yang sarat akan kemewahan 
pun diperlihatkan oleh Sisca. Latar video 
Sisca berupa kamar dan/atau bagian rumah 
lain dengan arsitektur dan barang-barang 
mewahnya juga memperlihatkan bahwa Sisca 
bukanlah masyarakat dari kelas menengah 
ke bawah. Hal ini yang menggenapi unsur 
kemewahan yang tecermin dalam konten yang 
dimuat oleh Sisca.

 Hal terakhir yang menjadi bagian tidak 
terpisahkan dari konten Sisca Kohl adalah 
kekonyolan. Sisca memberikan citra yang 
berbeda dari pemengaruh lainnya, seperti Atta 
Halilintar, Ria Ricis, bahkan Baim Wong. Sisca 
membuat citra diri sebagai seseorang yang 
konyol ketika membuat konten di TikTok-nya. 
Hal ini terlihat dari penggunaan suara Sisca yang 
seolah-olah dibuat seperti anak kecil dengan 
cara berbicara yang khas. Selain itu, Sisca juga 
memiliki jargon, “Mari kita coba ...” yang menjadi 
ciri khasnya ketika membuat atau mengulas 
makanan yang dituangkan dalam kontennya. 
Selain itu, konten yang dimuat Sisca dalam 
beberapa bulan terakhir juga memperlihatkan 
kekonyolan yang tentu saja dibalut dengan 
kemewahan. Dalam salah satu videonya, Sisca 
bertindak seolah-olah dirinya adalah penjual 
nasi goreng tek-tek, lengkap dengan gerobak 
yang digunakan untuk menjual makanannya. 
Bersama adiknya, mereka memainkan peran 
sebagai pembeli dan penjual nasi goreng. 
Uniknya, nasi goreng yang dijual Sisca ini 
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dihargai 400 juta rupiah. Lalu, adiknya datang 
sebagai pembeli untuk membeli nasi goreng 
tersebut dan membayarnya secara tunai. Hal-
hal inilah yang menunjukkan cara-cara Sisca 
membangun citranya sebagai seseorang yang 
kaya raya melalui kekonyolan yang ia tampilkan. 

 Pertanyaan berikutnya yang muncul 
adalah, “Bagaimana pengguna TikTok atau 
media sosial lainnya merespons fenomena Sisca 
Kohl ini?” Tren yang menunjukkan makanan, 
kemewahan, dan kekonyolan ini diperlihatkan 
melalui konten para pemengaruh yang terlihat 
memiliki segalanya. Hal ini sesuai dengan apa 
yang diinginkan oleh spectacle. Spectacle 
menginginkan afirmasi yang universal terhadap 
status quo melalui citra yang ditampilkan 
dalam konten itu. Di sisi lain, mayoritas 
masyarakat yang hidupnya kurang beruntung 
menjadi ingin mencoba mereplikasi kehidupan 
dari minoritas masyarakat yang sukses karena 
representasi yang dipertontonkan secara terus-
menerus. Hal ini terlihat dari banyaknya parodi 
yang dibuat untuk meniru konten Sisca, seperti 
yang ditampilkan dalam tangkapan layar 
berikut ini:

 Berkaitan dengan contoh di atas, 
spectacle di TikTok juga membuat masyarakat 
hanya bisa menerima secara pasif konten 
yang dimuat di media sosial ini. Penerimaan 
pasif ini terjadi karena adanya monopoli 
penampilan yang dilakukan. TikTok sebagai 
media sosial merupakan sarana yang pas bagi 

para pemengaruh untuk mempertontonkan 
penampilannya. Namun, sangat disayangkan, 
hal ini kemudian menjadi monopoli mereka 
ketika menyajikan konten yang dapat dilihat 
oleh masyarakat luas. Hal ini tentu berhubungan 
dengan konteks sosial dan ekonomi yang 
memperlihatkan kesenjangan antara 
masyarakat luas dan para pemengaruh. Oleh 
karena itu, para pengguna TikTok lain sering kali 
hanya bisa melihat tanpa memiliki kesempatan 
untuk membalas atau merepresentasikan hal 
yang lain selain apa yang diperlihatkan oleh 
para pemengaruh. 
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Kita sadari bahwa berbagai masalah 
lingkungan telah muncul bersamaan 
dengan masalah-masalah sosial yang 

dapat mengancam keberlanjutan hidup 
manusia. Berbagai faktor telah menyumbang 
pada persoalan-persoalan lingkungan. Faktor-
faktor tersebut saling berkaitan sehingga 
menjadi penyebab yang kompleks. Meskipun 
faktor tersebut beragam, banyak peneliti yang 
menganggap bahwa gaya hidup manusia 
modern pada dasarnya berkontribusi terhadap 
kerusakan lingkungan, terutama melalui 
konsumsi yang berlebihan (Zelenski dkk., 2015). 
Sepanjang sejarah perkembangannya, manusia 
menyumbang pelepasan bahan-bahan kimia 
ke tanah, air dan udara (Nisbet dkk., 2009). 
Hal ini memberikan dampak berkepanjangan 
terhadap keseimbangan lingkungan alam dan 
bahkan sosial.

 “Jika dunia ingin berubah menjadi lebih 
baik, dunia harus memiliki perubahan kesadaran 
manusia,” kata Presiden penyair Ceko, Vaclav 
Havel (1990). “Kita harus menemukan rasa 
tanggung jawab yang lebih terhadap dunia, yang 
berarti tanggung jawab terhadap sesuatu yang 

lebih tinggi daripada diri sendiri.” (Myers, 2009). 

 Salah satu upaya yang bisa dilakukan 
sebagai individu dan kelompok adalah dengan 
mempromosikan dan mengimplementasikan 
perilaku berkelanjutan (sustainable behaviors), 
yaitu seperangkat tindakan yang bertujuan 
melindungi sumber daya baik fisik maupun 
sosial (Bonnes & Bonaiuto, 2002; Corral-
Verdugo dkk., 2010). Beberapa contohnya 
antara lain: mengelola sampah, melindungi 
keanekaragaman hayati, mengurangi 
penggunaan alat elektronik, mengambil 
sumber daya alam sesuai kebutuhan dan 
mendistribusikan secara merata, serta 
menolong orang lain yang kekurangan (Tapia-
Fonllem dkk., 2013). Penelitian sebelumnya telah 
menunjukkan bahwa nilai-nilai yang diyakini 
termasuk nilai-nilai budaya dapat menguatkan 
kepercayaan, sikap pro-lingkungan dan 
perilaku berkelanjutan tersebut ( Gould dkk., 
2018; Kim & Moon, 2012; Persson et al., 2015; 
Price dkk, 2014; Schultz dkk., 2005). 

 Sebagaimana kebudayaan pada 
umumnya, Bugis pun memiliki nilai-nilai 
utama yang dapat menguatkan perilaku 
berkelanjutan. Sebelum membahas mengenai 
nilai utama Bugis, memahami manusia Bugis 
harus dimulai dengan pengertian mereka 
mengenai apa yang dimaksud dengan Ade’ 
(diterjemahkan sebagai adat) sebab Ade’ adalah 
pribadi kebudayannya. Adat merupakan konsep 
kunci keyakinan orang Bugis yang mendasari 
segenap gagasannya mengenai hubungannya, 
baik dengan sesama manusia, pranata-pranata 
sosial, maupun dengan alam sekitarnya, bahkan 
dengan makrokosmos (Rahim, 2011). Adat 
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tidaklah berarti hanya sekedar kebiasaan. Ade’ 
tersebut terwujud dalam watak masyarakat dan 
kebudayaan serta orang-orang yang menjadi 
pendukungnya (Rahim, 2011). Nilai-nilai utama 
Masyarakat Bugis, termasuk Siri’ dan Pesse dapat 
ditanamkan dan dikuatkan melalui Ade’. 

 Dari akar budaya, Siri’ adalah nilai 
individualitas yang dimaknai sebagai 
kehormatan, martabat, dan harga diri 
yang bersifat sensitif dalam diri seseorang 
(Achmadhan, dkk., 2017; Marzuki,1995; 
Tamar, 2000). Dalam makna sehari-hari, Siri’ 
diartikan sebagai rasa malu. Siri’ salah satunya 
dapat dirasakan oleh individu sebagai akibat 
melanggar nilai-nilai utamanya (Rahim, 2011).  
Selanjutnya, Siri’ sebagai nilai individualitas 
selalu berpasangan dengan Pesse. Pesse 
dapat diartikan sebagai Siri’ yang meluas dan 
dirasakan bersama. Setiap individu dalam 
masyarakat harus saling memelihara dan 
menghormati martabat kemanusiaan satu sama 
lain untuk mencegah timbulnya perbuatan 
yang memalukan (mappakasiri’siri’), perasaan 
malu (masiri’), dan dipermalukan (ripakasiri’) 
(Rahim, 2011). Pesse juga dimaknai sebagai 
nilai solidaritas; timbul dari adanya empati dan 
rasa iba yang diwujudkan dalam kekerabatan 
dan persaudaraan dalam masyarakat serta 
dimotivasi oleh nilai Siri’ (Achmadhan, dkk., 
2017; Pelras, 2006).

 Bagaimana Siri’ dan Pesse dapat 
berperan dalam mempromosikan dan 
mendorong perilaku berkelanjutan? Pesan 
utama yang digaungkan adalah “kita malu pada 
diri sendiri apabila kita tidak bisa mewujudkan 
perilaku berkelanjutan. Dimana letak harga 
diri kita sebagai manusia yang mengambil 
keuntungan dari alam, lantas kita tidak 
memeliharanya?” Gagasan ini merefleksikan 
nilai Siri’ tersebut. Lebih lanjut, “Sebagai 

manusia, dengan didasarkan pada solidaritas, 
kita harus saling tolong menolong baik untuk 
memenuhi kebutuhan satu sama lain maupun 
bersama-sama dalam memelihara alam tempat 
kita mengambil kebutuhan hidup itu demi 
keturunan kita nantinya”. Pesan ini menunjukkan 
bagaimana perilaku berkelanjutan, khususnya 
perilaku menolong dan perilaku adil. 

 Dengan demikian, seseorang yang 
menganut nilai Siri’ dan Pesse akan merasa 
malu (masiri’) pada diri sendiri dan masyarakat 
apabila berperilaku merusak alam serta 
sewenang-wenang dan berlebih-lebihan 
dalam memanfaatkan sumber daya (serakah). 
Perbuatan tersebut adalah perbuatan 
mappakasiri’siri (memalukan). Seseorang akan 
menganggap bahwa alam adalah bagian 
dari kehidupan sosialnya sehingga dengan 
semangat dari nilai-nilai tersebut, dia akan 
bertindak untuk memelihara lingkungan 
alam yang memiliki hubungan erat dengan 
lingkungan sosialnya. 

 Melalui Ade’, Siri dan Pesse dapat 
dikuatkan untuk mempromosikan perilaku 
berkelanjutan masyarakat Bugis.  Pesan “malu 
secara bersama demi kehidupan yang akan 
datang” dapat dijadikan sebagai suatu tujuan 
Ade’ yang akan dicapai. Selanjutnya, pemangku 
Ade’ dapat membuat aturan-aturan legal atas 
nama Ade’. Secara logis, jika masyarakat Bugis 
melanggar Ade’ maka itu adalah tindakan 
mappakasiri’siri dan akhirnya menimbulkan rasa 
malu (masiri’) yang mengganggu harga diri dan 
martabatnya. Sebagai contoh, aturan-aturan 
pro-lingkungan dimasukkan menjadi bagian 
dari sistem adat. Masyarakat yang membuang 
sampah di sungai ataupun di lokasi tertentu 
dan masyarakat yang mengambil sumber daya 
hutan tanpa izin akan mendapatkan sanski 
adat yang lebih menonjolkan terganggunya 
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martabat mereka yang kemudian menimbulkan 
rasa malu. Aturan untuk membagikan hasil 
sumber daya alam secara merata kepada semua 
kalangan masyarakat juga dapat dimasukkan 
sebagai aturan Ade’ yang merefleksikan 
nilai Pesse, apabila dilanggar akan membuat 
seseorang malu. 

 Berkaitan dengan Ade’, masyarakat 
juga mengenal istilah Pémmali yang secara 
umum dikenal sebagai ungkapan tabu. Istilah 
ini merupakan bentuk larangan untuk bertutur 
dan bertindak sesuatu yang tidak sesuai dengan 
adat dan aturan (Darmapoetra, 2014). Larangan 
tersebut dapat menjadi norma dalam hidup 
yang kemudian mencerminkan kepatuhan 
masyarakat Bugis pada sejumlah keyakinan 
yang telah ditanamkan leluhurnya. Dengan 
demikian, Pemmali dapat diungkapkan untuk 
mencegah masyarakat melanggar hukum 
adat dan hukum alam yang dapat membuat 
penguasa alam ataupun kekuatan gaib marah. 
Keyakinan ini dapat tercermin dalam berbagai 
ritual budaya Masyarakat Bugis yang tersisa dari 
kepercayaan orang terdahulu (tau riolo), yang 
dipengaruhi oleh animisme dan dinamisme, 
seperti Mappanre Tasiq (sesajian untuk laut), 
Cera Labu (selamatan laut) dan tradisi Maccera’ 
Tappareng yang terkenal di Danau Tempe 
(Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan). Inti 
dari ritual-ritual tersebut adalah memohon 
keselamatan dan rezeki yang banyak, menolak 
bala dan murka penguasa alam, juga menjaga 
ekosistem danau dan laut serta kohesivitas 
sosial masyarakat nelayan (Mustamin, 2016). 
Pémmali juga dapat terlihat dari adanya 
wilayah-wilayah hutan adat yang tidak dapat 
diganggu oleh masyarakat setempat karena 
akan mengundang bala, yang pada akhirnya 
dapat membantu menjaga keseimbangan 
ekosistem hutan. Oleh karena itu, Pémmali 

lebih lanjut dapat menguatkan nilai Siri’ dan 
Pesse melalui Ade’ dalam mendukung perilaku 
berkelanjutan. 

 Sebagai kesimpulan, Ade’ dapat 
dikuatkan untuk menghidupkan nilai Siri’ dan 
Pesse dalam masyarakat Bugis sebagai sumber 
kesadaran, motivasi dan kecenderungan 
untuk berperilaku berkelanjutan. Pémmali 
dapat menjadi upaya penguatan Ade’ untuk 
mendukung perwujudan nilai Siri” dan Pesse 
yang dapat mempertahankan kegiatan-
kegiatan melestarikan hutan, laut, danau serta 
sumber daya alam lainnya. Ade’ dan nilai-
nilai ini dipromosikan sebagai bagian dari inti 
budaya masyarakat Bugis yang tak terlepas dari 
kehidupan sehari-harinya. Dengan demikian 
perilaku berkelanjutan dapat diwujudkan 
secara lebih mudah. Bukankah sesuatu akan 
lebih mudah diterima apabila dikaitkannya 
dengan nilai lokal yang notabene sudah dimiliki 
masyarakat tertentu? Tinggal bagaimana nilai 
tersebut dihidupkan kembali di kalangan 
generasi saat ini sehingga dapat diwariskan ke 
generasi berikutnya.  
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