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ASAL USUL

Gosip

Ariel Heryanto

Gosip menjengkelkan sebagian orang, karena mereka paham sebagian orang 
lain menggemari gosip. Kalau semua orang tidak peduli gosip, tidak akan ada 
yang perlu jengkel atau cemas. Masalahnya, dalam hidup ini orang 
berkomunikasi bukan sekadar untuk bertukar informasi. 

Dalam gosip yang penting bukan benar atau salah. Tetapi dampaknya: 
menyeramkan, menghibur, mengejutkan, mengharukan, menggelikan atau 
tidak. Nilai gosip terletak pada sensasi yang dibangkitkan, bukan kualitas atau 
kuantitas kandungan informasinya. Maka gosip bisa dibilang bersaudara 
dengan sinetron, lelucon, iklan, rayuan gombal cinta monyet, atau slogan dalam 
kampanye pemilu. 

Gosip bukan milik kelas sosial tertentu, atau kelompok masyarakat dengan 
jender, etnisitas atau profesi tertentu. Lebih pas bila dibilang gosip milik kaum 
bawahan dalam politik tutur kata. Bapak-bapak atau ibu-ibu pejabat bisa saja 
berkuasa secara politik kenegaraan di kantornya dan berkuasa secara 
ekonomis. Akan tetapi, mereka juga bisa butuh gosip karena merasa rendah 
dan tertindas dalam berwacana atau tutur kata. 

Jelasnya begini. Informasi dan tutur kata dalam ruang publik ternyata punya 
kedudukan berjenjang-jenjang. Mereka tidak sederajat dalam wibawa, martabat, 
keangkeran, maupun daya gertaknya. Ada sejumlah tutur kata yang dianggap 
sangat terhormat. Bahkan suci atau keramat. Pendukungnya siap mati 
membela tutur kata itu bila pihak lain meragukan atau menggugatnya. 

Contohnya bukan cuma ayat-ayat suci, atau wejangan dari pimpinan dalam 
sebuah komunitas agama. Akan tetapi juga undang-undang, apalagi undang-
undang darurat. Setingkat di bawah itu ada sejumlah ragam komunikasi yang 
cukup berwibawa, termasuk data-data statistik dan uraian ilmiah dari kaum 
sarjana. Bila diteruskan lebih rendah, daftar ini akan sampai juga pada yang 
namanya warta berita. 

Barangkali warta berita merupakan titik perbatasan antara yang serius dan 
tidak. Di wilayah perbatasan itu ada ragam berita yang bermesraan dengan 
sinetron. Hasil perkawinan mereka disebut infotainment. Yang juga dalam 
wilayah perbatasan termasuk e-mail, blog, friendster, bahasa gaul, dan 
seterusnya. 

Akan tetapi, di ujung kutub yang berlawanan ada tutur kata yang nyaris 
dianggap tidak bernilai. Hampir sama saja dengan bunyi orang batuk, sendawa, 
atau membersihkan ingus. Tutur kata seperti itu lebih banyak dihindarkan, 
khususnya kaum yang punya akses besar dalam informasi dan komunikasi 
berwibawa seperti tersebut di atas. 

Gosip termasuk ragam yang direndahkan, tertindas dan terhina ini. Di wilayah 
ini bisa juga kita jumpai sejumlah ragam lain, termasuk corat-coret di tembok wc 
umum (grafiti), di buku perpustakaan, selebaran gelap, dan prokem pada masa 
awalnya. 

Ini soal kesenjangan sosial, kehormatan, kewibawaan itu. Bukan soal salah-
benar atau kualitas informasi. Kebenaran bukan milik ragam tutur tertentu, yang 
dikuasai kelompok tertentu. Tidak ada gosip yang sepenuhnya "salah" dalam 
kandungan informasinya. Warta berita juga sejenis gosip yang kegosipannya 
tidak selalu kentara. 
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Sebuah pernyataan dinamakan gosip bila dinyatakan secara blak-blakan oleh 
kaum tertindas dalam kawasan tutur kata. Pernyataan yang sama dinamakan 
sejarah atau propaganda bila dinyatakan kaum berkuasa. Misalnya yang terjadi 
dalam berbagai diskusi tentang terorisme, atau kekerasan 1965. 

Ada banyak gosip tentang orang kaya yang diduga korupsi. Ada praduga kuat 
di negeri bekas jajahan seperti Indonesia bahwa orang berkulit putih pasti 
individualistis-kaya-rasional. Dan sebaliknya, di negeri mereka ada praduga 
kaum kita dianggap miskin-bodoh-malas. Berbagai penghakiman begitu tidak 
selalu adil. Akan tetapi, gosip itu tidak akan tumbuh dan merebak seandainya 
tidak ada kenyataan yang lebih dulu pernah menghasut dan atau menyuburkan. 

Gosip tidak perlu diterima seperti ceramah ilmiah atau warta berita. Tetapi juga 
tidak bisa diabaikan sepenuhnya seperti angin busuk. Seperti ilmu atau berita, 
gosip ibarat asap yang mengepul dari kenyataan sebagai apinya. Gosip tidak 
sama dengan kenyataan, tetapi gosip mewartakan adanya api kenyataan yang 
sedang membara di sekitarnya. 

Bayangkan bila kita jadi warga Malaysia. Bertahun-tahun menyaksikan sejuta 
orang Indonesia bekerja di Tanah Air dalam bidang-bidang yang direndahkan 
dan tidak mau dikerjakan bangsa sendiri. Betapa sulit untuk tidak berpraduga 
buruk dan bergosip ria tentang rendahnya mutu bangsa jiran bernama 
Indonesia. 

Dulu istilah "desas-desus" banyak dipakai dalam bahasa Indonesia. Kini 
ditaklukkan oleh istilah "gosip" yang berasal dari bahasa Inggris gossip (dengan 
dua ’s’), sehingga istilah "desas-desus" kelimpungan. Pasti ada apinya untuk 
kepulan asap kebahasaan ini. Ini bukan soal salah-benar, tetapi senjang kuasa 
dan wibawa.
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