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ABSTRACT
This paper presents the comparison of the concept of time of westerners and easterners.

The westerners and the easterners have different concept of time. The westerners see the time as a
flow of history which is linear while the easterners see it as a flow of history which is circular.
Moreover, in the term of the subjectivity of the time, the westerners see the time as a being which
exists only because of the existence of human being while the easterners see that the time has its
own indepent existence. The difference influences the way they see how the time influences
them. This paper limits its discussion only on the western and eastern concept of time faced by
modern Javanese. They who live in modern life face this conflict.

1. PENDAHULUAN
Banyak orang Barat mengeluhkan bahwa orang-orang Timur tidak menghargai waktu.

Mereka memberi bukti nyata, bahwa orang-orang Timur sering tidak datang tepat pada waktunya
apabila mereka mendapat undangan. Selain itu mereka dipandang menjalani hidup dengan begitu
santai seakan-akan waktu tidak akan ada habis-habisnya. Tidak jarang terdengar adanya konflik
antar calon besan karena perbedaan pemahaman mengenai waktu ini, yang satu melihat
pentingnya momen waktu tertentu ketika mereka mengadakan upacara perkawinan, momen
waktu seakan-akan begitu penting dan tidak dapat digantikan dengan momen waktu yang lain,
sedangkan yang lain menganggap segala waktu itu baik.

Problem konsep waktu mewarnai kehidupan orang Jawa modern. Sebagai orang modern
mereka yang mendapat pendidikan Barat menganggap bahwa waktu berjalan linear, seperti garis
lurus, setelah waktu berlalu, ia akan menjadi bagian dari masa lalu dan tidak akan kembali.
Konsekuensinya setiap momen waktu sama saja, karena toh semua momen waktu itu akan berlalu
begitu saja. Namun di lain pihak, mereka tidak dapat begitu saja meninggalkan budaya Jawa yang
kental mewarnai hidup mereka. Budaya Jawa memandang waktu bersifat sirkular. Garis waktu
bukan seperti anak panah yang melaju lurus ke depan tetapi berputar membentuk garis spiral.1

2. PANDANGAN TENTANG WAKTU MENURUT BARAT DAN TIMUR
Apakah ‘waktu’ itu? Sebelum menjawab hal itu kita perlu mengetahui bahwa ada

berbagai konsep tentang waktu, baik menurut pandangan Barat maupun pandangan Timur. Karya
tulis ini hanya membahas tiga paham tentang waktu, yaitu realitas waktu (waktu dalam
hubungannya dengan subyek / manusia) dan waktu sebagaimana dialami oleh manusia.

2.1. Realitas Waktu
Realitas waktu dipahami dalam hubungan antara waktu dan subyek.2 Pandangan Barat

dan Timur memahami realitas waktu secara berbeda. Menurut pandangan Barat, realitas waktu
hanya ada sejauh ada manusia sebagai subyek, sedangkan menurut pandangan Timur, realitas
waktu itu adalah realitas yang terpisah dari manusia.

2.1.1. Pandangan Barat

1 Bukan beputar seperti lingkaran, oleh sebab itu nama yang cocok bukanlah cyclical tetapi circular.
http://forum.objectivismonline.net/index.php?showtopic=830
2 http://en.wikipedia.org/wiki/Time

http://forum.objectivismonline.net/index.php
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Pandangan Barat yang sangat kuat dengan subyektifismenya selalu memandang subyek,
dalam hal ini manusia, sebagai titik tolak pengamatan. Oleh sebab itu konsep waktu-pun
dimengerti dalam konteks subyek.3 Tidak ada waktu tanpa subyek karena tanpa subyek tidak ada
apa-apa. Dengan demikian waktu dipandang sebagai sesuatu yang bukan real dan ada secara
sesungguhnya.4 Sejauh ada subyek, waktu juga ada. Pandangan Barat yang demikian ini telah
berkembang semenjak jaman Parmenides (515 – 450 SM) dan terus dikembangkan hingga saat
ini, bahkan dilengkapi dengan pandangan eksistensialisme Barat. Eksistensialisme menekankan
pada manusia saja yang bereksistensi, oleh sebab itu segala sesuatu haruslah terpusat pada
manusia, termasuk juga waktu.5 Berikut ini akan dibahas pandangan tentang waktu menurut
beberapa filsuf Barat.

Parmenides (515 – 450 SM) mendasarkan pemikirannya tentang waktu pada gagasan
dasar filsafatnya bahwa realitas yang sesungguhnya bukanlah gerakan dan perubahan.6 Realitas
‘ada’ menurutnya adalah realitas yang satu dan tetap. Menurut Parmenides, untuk mengenal
realitas ‘ada’ dapat digunakan jalan yang benar dan jalan yang salah. Tentu saja dia
merekomendasikan jalan yang benar, tapi ia mengakui banyak orang yang mengambil jalan yang
salah. Jalan yang benar menurutnya adalah jalan akal budi, maksudnya adalah untuk mengenal
realitas ‘ada’ orang harus menggunakan akal budinya dan bukan pengamatan inderawinya.7

Menurut akal budi waktu itu satu, utuh dan tetap, tidak berubah, sedangkan menurut pengamatan
inderawi, waktu itu berubah-ubah mulai masa lalu sampai ke masa kini dan masa depan. Jalan
yang salah, menurut Parmenides adalah jalan inderawi. Jalan inderawi adalah jalan yang
mengandalkan pengamatan inderawi. Jalan inderawi hanya akan menghasilkan suatu
pengetahuan yang semu dan bukan sesungguhnya. Jalan inderawi menampakkan bahwa waktu itu
ada banyak dan berubah-ubah. Atas dasar pemahamannya tentang realitas ‘ada’ ini Parmenides
mengatakan bahwa waktu itu adalah realitas ‘ada’ yang sekarang semata-mata, waktu bukanlah
sesuatu yang real melainkan semu semata dan waktu hanya dapat ditangkap dalam dimensi
realitas ‘ada’ yang bersifat kekal, tak berawal dan tak berakhir.8

Emanuel Kant (1724 – 1804) berpandangan sama. Ia mengatakan bahwa waktu bukanlah
sesuatu yang real. Waktu bersifat subyektif oleh karena itu tanpa subyek waktu tidak ada.9 Kant
memandang bahwa waktu adalah hasil penangkapan inderawi namun sifatnya hanyalah a priori.
Waktu adalah bentuk a priori yang menampung segala pengalaman inderawi yang bersifat
batiniah dan berhubungan dengan satu kesatuan yang tidak terbatas, dalam artian bahwa satu
kesatuan yang tidak terbatas tersebut merupakan urutan satu sesudah yang lain.10 Menurut Kant
waktu adalah proyeksi pikiran atas hal-hal yang ada di luar diri. Jadi pikiran manusialah yang
membuat waktu tersebut ada.11

Atas dasar pemikiran sebagaimana yang telah diulas di atas, orang-orang Barat masa kini
memandang bahwa manusialah yang berkuasa atas waktu. Manusia bukanlah budak waktu dan

3 Cliffort Barrett, Philosophy: An Introduction Study of Fundamental Problems and Attitude, New York: The
Macmillan Company, 1959, hal. 161-169.
4 http://www.iep.utm.edu/t/time.htm#H9
5 Sermada, Filsafat Alam Dunia, Malang: STFT Widya Sasana, 2003, hal. 20.
6 Kees Bertens, Sejarah Filsafat Yunani, Yogyakarta: Kanisius, 1995, hal. 45.
7 Ibid., hal. 46.
8 Sermada, hal. 18.
9 Anton Bakker, Kosmologi dan Ekologi: Filsafat tentang Kosmos sebagai Rumah Tangga Manusia,
Yogyakarta: Kanisius, 1995, hal. 118.
10 Sermada, 2003, hal. 19.
11 Cliffort Barrett, hal. 183.

http://en.wikipedia.org/wiki/Time
http://www.iep.utm.edu/t/time.htm#H9
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manusialah yang harus mengatur waktu dan memanfaatkan waktu. Konsep ‘time is money’
bukanlah berarti bahwa waktu itu berharga dan harus dikejar, tetapi lebih berarti bahwa waktu itu
harus dimanfaatkan sebaik-baiknya guna kebutuhan manusia. Manusialah yang harus menjadi
sentral, waktu harus mengabdi kepada manusia.

2.1.2. Pandangan Timur
Berbeda dari pandangan Barat yang sangat kuat dengan subyektifismenya dan selalu

segala sesuatu dari sudut pandang subyek, pandangan Timur memandang waktu sebagai suatu
realitas yang ada di luar diri manusia.12 Realitas waktu terpisah dari realitas manusia dan
memiliki eksistensinya sendiri. Sebagai suatu realitas, waktu memiliki tatanannya sendiri

Karena realitas waktu dan realitas manusia adalah dua realitas yang berbeda dan sama-
sama memiliki eksistensinya sendiri-sendiri maka dapat dikatakan bahwa realitas manusia dan
realitas waktu berdiri dan berjalan berdampingan. Sebagaimana realitas waktu terdiri dari
momen-momen waktu, maka peristiwa-peristiwa manusia terjadi pada momen-momen waktu
tertentu. Untuk mengerti keterkaitan antara manusia dan waktu dalam pandangan Timur, bisa
dibayangkan bahwa realitas hidup seorang manusia dan realitas waktu seumpama dua buah garis
sejajar. Peristiwa-peristiwa manusia terjadi dalam garis hidup manusia dan momen-momen waktu
berada dalam garis waktu. Apabila ditarik sebuah garis yang tegak lurus dengan kedua garis
sejajar tadi, maka sebuah garis tegak lurus tersebut akan memotong kedua garis sejajar masing-
masing pada sebuah titik. Titik pada garis hidup manusia adalah sebuah peristiwa manusia dan
titik pada garis waktu adalah momen waktu. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa sebuah
peristiwa tertentu manusia terjadi pada momen waktu tertentu, dan peristiwa yang lain terjadi
pada momen yang lain juga, keduanya selalu berpasangan, satu peristiwa manusia dan satu
momen waktu.

Atas dasar pemikiran yang demikian, orang Timur beranggapan bahwa peristiwa-
peristiwa hidup manusia, khususnya peristiwa-peristiwa sentral manusia (kelahiran, perkawinan,
kematian dan sebagainya) terjadi pada momen-momen waktu yang istimewa. Konsep waktu yang
demikian menghasilkan pemahaman adanya waktu yang dianggap istimewa dan ada waktu yang
dianggap biasa, ada waktu yang dianggap baik dan menguntungkan dan waktu yang dianggap
buruk dan membawa sial. Pemahaman ini membuat mereka percaya bahwa keberhasilan suatu
peristiwa sangat ditentukan oleh momen waktu saat pelaksanaan peristiwa tersebut.

2.2. Waktu Sebagaimana Dialami Oleh Manusia
Waktu sebagaimana dialami dan diamati oleh indera manusia adalah waktu yang berupa

sistem relasi tertentu dari peristiwa-peristiwa.13 Tetapi bagaimanakah bentuk sistem relasi
tersebut? Pandangan Barat dan pandangan Timur memiliki jawabannya sendiri-sendiri.14

2.2.1. Pandangan Barat
Heraklitos yang hidup sekitar 500 SM sudah memikirkan tentang waktu. Ia mendasarkan

pemikirannya tentang waktu ini pada perubahan-perubahan yang ia saksikan dalam alam semesta.
Ia berkesimpulan bahwa segala sesuatu berubah dan tidak ada sesuatupun yang mantap dan

12 Sermada, hal. 21.
13 http://en.wikipedia.org/wiki/Time
14 http://en.wikipedia.org/wiki/Time#Perception_of_time

http://en.wikipedia.org/wiki/Time
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tetap.15 Ia mengatakan bahwa segala sesuatunya seperti sungai yang mengalir. Jika seseorang
masuk ke dalam sungai yang airnya mengalir, dari waktu ke waktu ia akan disentuh oleh air yang
berbeda. Heraklitos mengatakan bahwa seseorang tidak dapat turun dua kali ke dalam sungai
yang sama.16 Hal ini dikarenakan sungainya telah berubah pada setiap momen waktu. Dengan
demikian dapat disimpulkan bahwa menurut Heraklitos garis waktu adalah garis yang terdiri dari
momen-momen peristiwa di mana peristiwa yang satu berbeda dari peristiwa sebelumnya dan
peristiwa sesudahnya. Juga dapat disimpulkan bahwa garis waktu bergeraj lurus ke depan dan
tidak pernah berhenti atau bahkan berbalik.

Salah seorang filsuf besar sesudah Heraklitos adalah Aristoteles (384 – 348 SM). Ia
mendasarkan pandangannya tentang waktu pada gerak benda-benda spontan jasmani.17 Yang ia
maksudkan dengan gerak bukanlah hanya perpindahan sesuatu dari satu lokasi ke lokasi yang
lain, tetapi juga gerak perubahan. Ia menyatakan gerak sesuatu dari sesuatu yang demikian
menjadi sesuatu yang lain sebagai suatu gerak juga. Dari sini ia mengembangkan konsep waktu
sebagai ukuran dari gerakan tersebut. Dengan demikian ia mendefinisikan bahwa waktu adalah
ukuran dari suatu18, tetapi ia menambahkan bahwa waktu bukanlah gerak itu sendiri. Ia memberi
contoh demikian: gerak perubahan dari suatu daun  yang telah gugur bisa berlangsung secara
cepat ataupun lambat, tetapi waktu tidak dapat bergerak lebih cepat atau lebih lambat. Aristoteles
juga mengatakan bahwa tidak ada waktu tanpa gerak perubahan.19 Ia juga menambahkan bahwa
waktu tidak bersifat diskrit ataupun atomis, melainkan kontinum,20 sehingga ia tidak dapat
dibagi-bagi menjadi bagian-bagian.21

René Descartes melengkapi pandangan Aristoteles dengan mengatakan bahwa waktu
adalah kesempatan untuk penciptaan kembali.22 Dalam garis waktu terdapat momen-momen
waktu dan pada momen-momen waktu itulah terjadi penciptaan kembali. Apa yang sudah ada
dikembangkan kembali. Dengan demikian eksistensi manusia bukanlah sesuatu yang sudah baku
dan lengkap. Eksistensi manusia berkembang dan berdinamik seturut dengan waktu. Karena
eksistensi manusia adalah suatu realitas yang belum selesai dan terbuka untuk dibentuk, maka
waktu manusia juga bersifat dinamis dan terbuka.23

Telah dikatakan sebelumnya bahwa Emanuel Kant menganggap waktu ada karena ada diri
manusia, namun ia juga menambahkan bahwa manusia dapat mengalami hal-hal dan peristiwa-
peristiwa di dalam waktu.24 Peristiwa-peristiwa tersebut terletak berderet di dalam garis waktu,
yang satu terletak sebelum yang lain dan yang lain terletak sesudah yang satu. Emanuel Kant
tidak membahas bagaimana peristiwa yang satu bisa ada sesudah peristiwa yang lain dan
mengapa peristiwa yang lain terletak setelah peristiwa yang pertama.

15 Kees Bertens, hal. 42.
16 Ibid.
17 Kees Bertens, hak. 140.
18 Physics, bab 12.
19 Physics, bab 11.
20 Louis A. Kattsoff, Pengantar Filsafat, Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1992, hal. 92.
21 Physics, bab 11. Pandangan ini ditolak oleh Isaac Barrow. Ia menolak kaitan antara waktu dan perubahan. Menurut
Barrow berkata waktu bersifat mandiri dan terlepas dari gerakan atau perubahan yang ada dan bahkan sebelum Allah
menciptakan hal di semesta. kemudian Isaac Newton, murid Barrow, menyatakan bahwa waktu bukanlah benda,
tetapi sesuatu yang tidak tergantung pada segala sesuatu atau gerakan atau hal lain kecuali Allah. Lihat
http://www.iep.utm.edu/t/time.htm.
22 http://oregonstate.edu/instruct/phl302/philosophers/descartes.html
23 Tentang keterbukaan waktu ini dibahas secara mendetil dalam A.C. Ewing, Persoalan-persoalan Mendasar
Filsafat, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003, hal, 234-235.
24 Louis A. Kattsoff, hal. 91.

http://en.wikipedia.org/wiki/Time#Perception_of_time
http://www.iep.utm.edu/t/time.htm
http://oregonstate.edu/instruct/phl302/philosophers/descartes.html
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Pemikiran tentang waktu terus berlangsung dan berkembang. Filsuf Gottfried Leibniz
mengatakan bahwa waktu bukanlah sesuatu yang terlepas dari peristiwa-peristiwa yang terjadi.25

Ia bahkan menambahkan bahwa urut-urutan peristiwa itulah waktu. Selanjutnya pada tahun 1924,
Hans Reichenbach mendefinisikan waktu menurut hukum sebab akibat.26 Peristiwa A terjadi
sebelum peristiwa B jika peristiwa A dapat mengakibatkan peristiwa B dan peristiwa B tidak
dapat menyebabkan peristiwa A.27 Dari pandangan Reichenbach ini dapat ditarik kesimpulan
bahwa momen waktu yang satu merupakan akibat momen waktu yang lain, dan momen waktu
yang lain merupakan sebab dari momen waktu yang satu.28

Dari pemikiran-pemikiran para filsuf Barat ini, dapat disimpulkan bahwa masyarakat
Barat melihat garis waktu sebagai sebuah garis lurus yang mengarah ke depan, tidak pernah
berhenti dan tidak pernah berbalik arah.29 Garis tersebut memuat momen-momen waktu di mana
pada momen-momen waktu tersebut peristiwa-peristiwa manusia terjadi. Karena garis tersebut
adalah garis yang mengarah ke depan dan tidak pernah berbalik, maka garis waktu itu menuju
suatu arah yang baru akan berakhir ketika manusia sudah tidak ada lagi. maka Konsep garis lurus
tentang waktu diikuti dengan terbentuknya konsep tentang urutan kejadian.30 Dengan kata lain
sejarah manusia dilihat sebagai sebuah proses perjalanan dalam sebuah garis waktu sejak zaman
dulu, zaman sekarang dan zaman yang akan datang.31

2.2.2. Pandangan Timur
Orang-orang Timur memandang realita alam semesta ini dari sudut pandang perputaran

atau waktu sirkular. Sirkulasi sejarah dipandang sebagai hanya salah satu bagian dari seluruh
sirkulasi waktu semesta yang berjalan secara kekal abadi.32 Peristiwa-peristiwa alam memberikan
isyarat pembenaran terhadap adanya sirkulasi waktu misalnya, musim-musim datang secara
berulang : hadirnya musim semi, musim panas, musim gugur, musim dingin, diikuti dengan
hadirnya kembali musim semi, musim panas, dan seterusnya. Siang hari digantikan oleh malam
hari yang disusul dengan hadirnya siang hari kembali.33

Berbeda dari konsep waktu dalam pandangan Barat ataupun konsep ilmu pengetahuan
modern yang memandang waktu bersifat linier atau berupa garis lurus di mana pada masing-
masing momen waktunya alam semesta ini tercipta, makhluk lain tercipta,
muncullah/diciptakanlah manusia, manusia mencapai pembebasan, lalu alam semesta dileburkan.
Menurut pandangan Timur, penciptaan, pemeliharaan, dan peleburan alam semesta material ini
terjadi secara terus menerus dalam sirkulasi waktu tertentu.34

25 http://www.iep.utm.edu/l/leib-met.htm
26 http://www.iep.utm.edu/t/time.htm
27 Pandangan ini sesuai dengan pandangan Leibniz meski dalam bahasa yang berbeda. Leibniz mengatakan: “If of
two elements which are not simultaneous one comprehends the cause of the other, then the former is considered as
preceding, the latter as succeeding.” namun ditolak oleh Hume, yang mengatakan: “there is nothing metaphysically
deep about causes preceding their effects; it is just a matter of convention that we use the terms "cause" and "effect"
to distinguish the earlier and later members of a pair of events which are related by constant conjunction.” Lihat
http://www.iep.utm.edu/t/time.htm
28 Moritz Schlick, Filsafat Alam, Yogyakarta: Pustakan  Pelajar, 2001, hal. 77-78.
29 http://en.wikipedia.org/wiki/Time#Arrow_of_time
30 http://www.iep.utm.edu/t/time.htm#H8
31 Anton Bakker, Antropologi Metafisik, Yogyakarta: Kanisius, 2000, hal. 66-67.
32 http://www.skybooksusa.com/time-travel/timegod/ltactime.htm
33 www.malangkab.go.id/forum/viewmessages.cfm?Forum=13&Topic
34 www.ichingwisdom.com/IChingWisdom/zodiac.html

http://www.iep.utm.edu/l/leib-met.htm
http://www.iep.utm.edu/t/time.htm
http://www.iep.utm.edu/t/time.htm
http://en.wikipedia.org/wiki/Time#Arrow_of_time
http://www.iep.utm.edu/t/time.htm#H8
http://www.skybooksusa.com/time-travel/timegod/ltactime.htm
www.malangkab.go.id/forum/viewmessages.cfm
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Pandangan Timur memandang bumi dan alam semesta selalu bergerak, dan karena
gerakan bumi tidak pernah berhenti, maka pada setiap momen waktu posisi bumi dan alam
semesta berubah. Untuk kembali pada posisi yang sama, membutuhkan sirkulasi waktu tertentu
yang sifatnya konstan. Dengan latar belakang tersebut, maka kelahiran manusia di alam semesta
ini dengan sendirinya akan menempati salah satu sirkulasi diantara sirkulasi-sirkulasi yang ada.
Sebagai contoh umum, misalnya dalam budaya Jawa, seorang manusia yang dilahirkan pada hari
Senin Kliwon, akan masuk ke dalam sirkulasi Senin Kliwon yang telah dihuni oleh banyak orang
sebelumnya, yang lahir pada hari pasaran yang sama. 35

Atas dasar pemahaman yang demikian, peristiwa-peristiwa manusia tidak mempunyai arti
khusus, peristiwa-peristiwa tidak mempunyai keunikan karena peristiwa-peristiwa tersebut dapat
terjadi lagi (berulang) meski tidak sama persis seperti yang sebelumnya. Akibatnya konsep
sejarah tidak penting bagi orang-orang Timur. Cerita-cerita lisan masa lalu yang disampaikan
turun-temurun lebih dipandang sebagai penerusan ajaran nilai-nilai daripada sebagai peristiwa
yang pernah terjadi.

2.3. Pertemuan Konsep Waktu Barat dan Timur dalam Orang Jawa Modern
Pandangan tentang waktu yang berbeda antara Barat dan Timur mengakibatkan perbedaan

dalam banyak hal, baik yang terpengaruh secara langsung maupun yang secara tidak langsung.
Bagian ini akan mengulas perbedaan-perbedaan dalam implikasi pandangan waktu menurut Barat
dan Timur dalam bentuk pertentangan-pertentangannya:

2.3.1. Konsep Jam Karet
Sudah biasa dalam budaya Jawa, orang datang tidak tepat waktu. Ketika ada undangan

suatu acara, baik yang resmi (misalnya rapat, sarasehan ataupun seminar) maupun yang tidak
resmi (misalnya pesta, slametan ataupun arisan) mereka selalu mengulur waktu untuk datang.
Terkadang uluran waktu ini cukup lama dan mencapai satu jam lebih. Kebiasaan ini dinamakan
kebiasaan jam karet. Kebiasaan ini tidak hanya dilakukan oleh orang desa saja tetapi juga orang
kota yang notabene sudah mendapat pendidikan Barat. Perlu diketahui bahwa konsep ‘molor’ ini
berbeda dengan konsep ‘terlambat’. Bagi orang Jawa orang yang datang ‘molor’ ke suatu acara ia
tidak terlambat, karena memang itu yang seharusnya.

Konsep ini tentu saja ditolak oleh budaya Barat. Orang-orang Barat sangat berusaha
memanfaatkan waktu sebaik-baiknya karena waktu itu berharga dan tidak akan kembali, sekali
dilalui ia akan pergi dan tidak bisa dikembalikan. Orang Barat menekankan perlunya untuk
datang tepat waktu pada setiap acara, bukan karena acara tersebut penting dan harus terjadi pada
waktu tersebut, namun karena waktu adalah sesuatu yang berharga dan tidak boleh disia-siakan.
Orang Barat selalu berusaha mengisi waktunya dengan baik dan tidak akan membiarkan
waktunya terbuang percuma. Ini bukan berarti bahwa orang Barat selalu bekerja dan tidak
beristirahat. Bagi mereka waktu juga berharga untuk digunakan beristirahat.

Perbedaan konsep waktu yang demikian menimbulkan masalah bagi orang-orang Jawa
modern yang terekspos dan berkontak dengan dua budaya ini. Mereka sering menghadapi konflik
baik dalam dirinya sendiri mengenai apakah mereka harus datang tepat waktu atau molor ,
dengan sesamanya yang memiliki pandangan tentang waktu yang berbeda.

2.3.2. Konsep Pentingnya Kesesuaian Peristiwa dengan Momen  Waktu

35 http://www.tembi.org/primbon/2007-02-002.htm

www.ichingwisdom.com/IChingWisdom/zodiac.html
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Dalam budaya Jawa, peristiwa-peristiwa penting harus dilakukan pada waktu tertentu
yang sesuai. Biasanya orang Jawa sebelum menetapkan jadwal suatu acara harus berkonsultasi
dahulu dengan orang yang dianggap ahli dalam mengetahui waktu yang tepat untuk kegiatan
yang tepat. Budaya petungan (hitungan), yaitu suatu praktek budaya yang menggunakan
perhitungan angka-angka untuk mengetahui hari (momen waktu) baik seseorang cukup
berkembang dalam masyarakat. Dalam setiap peristiwa hidupnya, orang harus memperhatikan
weton (hari) kelahirannya, agar ia tidak mendapat sial karena melanggar momen waktu yang
tepat.

Dalam budaya Barat, peristiwa-peristiwa hidup tidak harus ditempatkan pada waktu
tertentu. Bagi mereka setiap waktu bernilai sama dan tidak mempengaruhi keberuntungan atau
kesialan seseorang. Waktu bergerak terus ke depan dan peristiwa-peristiwa kehidupan bisa terjadi
pada setiap waktu. Oleh sebab itu mereka dengan mudah menetapkan jadwal kegiatan mereka
tanpa perlu memperhatikan apakah waktu ini ‘baik’36 atau tidak untuk kegiatan tersebut.

Perbedaan konsep pentingnya kesesuaian peristiwa dengan momen waktu ini juga
menimbulkan masalah bagi orang Jawa modern. Mereka secara budayawi ingin melaksanakan
kegiatan-kegiatan penting mereka (terutama yang berkaitan peristiwa penting hidup mereka,
misalnya pertunangan, perkawinan dan pemakaman) pada momen waktu yang tepat sehingga
tidak membawa dampak buruk pada mereka melainkan mendatangkan keberuntungan. Namun di
satu pihak seringkali mereka harus menghadapi kenyataan bahwa hal itu tidak dapat dilaksanakan
karena berbagai hal. Misalnya sepasang pengantin berdasarkan petungan (perhitungan) weton
(hari) kelahirannya, harus menikah pada hari tertentu dan pukul tertentu, padahal pada saat itu
idak dimungkinkan dilakukannya upacara pernikahan

2.3.3. Konsep Harapan
Karena budaya Jawa meyakini bahwa waktu itu berupa sirkulasi, maka harapan Jawa

diarahkan bukan kepada sesuatu yang benar-benar baru yang datang di masa mendatang. Harapan
orang Jawa adalah terjadinya kembali peristiwa-peristiwa gemilang yang pernah terjadi pada
masa dahulu. Memang mereka tidak mengharapkan sesuatu yang akan terjadi itu sama persis
dengan masa yang lalu melainkan setidaknya sama gemilangnya atau bahkan lebih gemilang.
Atas dasar itu orang Jawa suka mengingat-ingat akan masa gemilang yang telah berlalu. Tidak
mengherankan orang Jawa suka membanding-bandingkan masa sekarang ini, khususnya yang
sulit, dengan masa lalu yang lebih gemilang. Mereka berharap bahwa masa lalu yang gemilang
tersebut akan datang kembali pada waktunya yang tepat dan membawa kebaikan kembali kepada
mereka, misalnya orang-orang Jawa menantikan kembalinya sang Ratu Adil.

Pandangan Barat menganggap kebiasaan orang Jawa yang suka melihat pada masa lalu ini
sebagai sesuatu yang salah dan bodoh. Menurut orang Barat yang memandang waktu sebagai
garis linier dan mengarah ke depan, harapan terletak di depan manusia. Manusia harus mengejar
harapan itu dengan mengerjakan banyak hal di masa kini dan bukannya melihat ke masa lalu.
Orang Barat menolak keyakinan bahwa masa lalu akan kembali terjadi di masa depan. Bagi
mereka, masa yang lalu telah berlalu, dan masa kini bergulir ke depan menuju masa depan yang
berbeda. Dengan demikian, harapan bagi mereka adalah sesuatu yang benar-benar baru dan
mereka mengarahkan hidupnya ke masa depan itu.

Perbedaan konsep ini juga menimbulkan dilema bagi orang Jawa modern. Mereka yang
dididik secara Barat terpengaruh pada pandangan bahwa masa depan harus dikejar, bahwa

36 Kata ‘baik’ di sini diletakkan dalam tanda petik maksudnya adalah bahwa makna ‘baik’ di sini terkait dengan
konsep keberuntungan dan kesialan, bukan ‘baik’ dalam artian biasa.

http://www.tembi.org/primbon/2007-02-002.htm
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mereka harus bekerja keras untuk menggapainya. Tetapi di lain pihak mereka juga dipengaruhi
oleh konsep Jawa tentang berulangnya sejarah, mereka menjadi ragu apakah mereka harus
bekerja keras meraih harapan, toh apabila waktunya belum tepat, harapan itu tidak akan terjadi.

2.3.4. Konsep Urutan Peristiwa
Telah dibahas sebelumnya bahwa budaya Jawa meyakini bahwa waktu itu berupa

sirkulasi, dan peristiwa-peristiwa manusia terletak pada garis sirkulasi tersebut. Dengan demikian
budaya Jawa memandang dan meyakini pada momen waktu tertentu ketika sirkulasi tersebut
memutar dan melalui dimensi titik yang sebelumnya, peristiwa akan terulang, meski tidak sama
persis. Peristiwa-peristiwa berulang-ulang dan menuju kepada puncak kesempurnaannya.37

Pandangan sirkuler ini mewarnai pola pikir manusia Jawa dalam mengungkapkan tentang urut-
urutan peristiwa. Ketika seorang Jawa diminta bercerita atau menjelaskan sesuatu, ia cenderung
akan mengungkapkannya secara sirkuler. Ia akan mengulang peristiwa-peristiwa dalam sirkulasi
tersebut sampai akhirnya tiba pada kesimpulan. Oleh sebab itu bagi orang yang tidak terbiasa
mendengar orang Jawa menjelaskan sesuatu akan merasa bahwa penjelasan mereka tidak berpola,
mengulang-ulang dan membingungkan. Padahal apabila diamati secara cermat, mereka
menggunakan pola bercerita sirkuler.

Berbeda dengan orang Jawa, orang Barat mengungkapkan urut-urutan peristiwa dengan
logika beralur lurus. Setelah mengungkapkan satu peristiwa, mereka mengungkapkan peristiwa
lain yang terjadi setelah peristiwa sebelumnya. Demikian terus hingga akhirnya mereka sampai
pada kesimpulan yang merupakan kesempurnaan dari peristiwa tersebut. Bagi orang Barat, cara
yang benar untuk menyampaikan sesuatu adalah demikian, dari awal hingga akhir secara runut
dan lurus, tanpa ada pengulangan-pengulangan.

Permasalahan dihadapi ketika orang Jawa modern harus berpidato atau bercerita (baik
lisan maupun tertulis). Ia harus memilih apakah ia harus menggunakan pola yang bersikuler atau
yang bergaris lurus. Tentu ini tergantung kepada siapa yang ia harus ajak berbicara.
Permasalahan yang lebih besar adalah apabila mereka sudah terjebak pada salah satu pola ini.
Misalnya saja, seorang orator, yang memiliki kebiasaan bercerita dengan pola sirkuler, harus
menyampaikan pidatonya di hadapan orang-orang kota yang berpendidikan Barat. Para
pendengarnya akan merasa bahwa pidato sang orator tersebut membingungkan dan tidak dapat
dimengerti. Demikian pula sebaliknya apabila seorang orator lulusan Eropa harus berpidato di
depan masyarakat  desa, mereka yang mendengarkan pidatonya akan kesulitan menangkap pesan
pidato tersebut karena terlalu langsung dan bisa jadi dianggap terlalu kasar.

3. KESIMPULAN DAN RELEVANSI
Pandangan Barat dan Timur tentang waktu sungguh berbeda. Pandangan Barat

memandang bahwa eksistensi waktu sangat tergantung kepada eksistensi manusia sebaliknya
pandangan Timur melihat eksistensi waktu sebagai eksistensi yang mandiri dan terlepas dari
eksistensi manusia.  Demikian pula tentang bagaimana seseorang mengalami waktu berbeda
dalam pandangan Barat dan Timur. Orang Barat memandang garis waktu sebagai garis lurus
yang bergerak ke depan, sedangkan orang Jawa memandang garis waktu itu bergerak sirkuler,
seperti sebuah per yang bergerak ke atas menuju kesempurnaannya.

Perbedaan pandangan Barat dan Timur mengenai konsep waktu dapat mengakibatkan
konflik dalam diri dan antar pribadi orang Jawa modern. Mereka harus dihadapkan pada pilihan

37 Anton Bakker, 2000, hal. 55
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untuk menentukan pandangan mana yang harus digunakan. Demikian pula ketika mereka harus
saling berhadapan dengan sesama, mereka terkadang dihadapkan pada orang-orang Jawa lain
yang mungkin memiliki pandangan tentang waktu yang berbeda.
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penggunaan bahasa tabu lebih cenderung 
dilakukan dalam situasi informal 
sehingga suasana menjadi santai dan 
dapat menghindari sesuatu yang kurang 
menyenangkan. 

e. Sindiran 

Selain alasan-alasan yang 
disebutkan di atas, penggunaan bahasa 
tabu juga digunakan untuk menyindir 
seseorang atau sekelompok orang yang 
memang menjadi sasaran perbicangan. 
Bentuk sindiran tersebut memang sengaja 
ditujukan dengan tujuan-tujuan tertentu 
agar orang lain tidak merasa tersinggung, 
sakit hati, kecewa,dan sebagainya. Hal ini 
para penutur dan lawan tutur akan 
menggunakan bahasa dengan kata-kata 
yang sudah dialihkan ke dalam konsep 
lain sehinggan dapat dikategorikan 
sebagaiungkapan yang tidak terkesan 
menjatuhkan orang lain atau sekelompok 
orang. 

SIMPULAN 

Penelitian dengan judul " 
Penggunaan Bahasa Tabu dalam Konteks 
Tuturan Bahaspfiawa pada Masyaralcat di 
Jawa TimU,r" ini merupakan hasil 
penelitian yang berhubungan dengan 
pemakaian kata atau istilah dari bahasa 
Jawa yang tidak mengalami perubahan 
makna karena hanya digantikan dengan 
konsep lain. Penggantian konsep-konsep 
tersebut dapat merefleksikan sesuatu 
sehingga menimbulkan persepsi terhadap 
sebuah rujukan tertentu. 

Hal ini dapat dilihat dari beberapa 
contoh kontek tuturan dalam bahasa Jawa 
yang dilakukan oleh penutur dan lawan 
tutur. Dari tuturan tersebut, ada beberapa 

kata atau istilah yang sudah berubah tetapi 
masih mengacu atau merujuk pada konsep 
yang sama. Misalnya, untuk mengatakan 
alat atau jenis kelamin laki-laki, sering 
dikatakan dengan menggunakan keris, 
penthungan, selang, senggotan, dan 
botol. Selain itu, untuk menyata.kan hal-
hal yang berhubungan aktivitas jenis 
kelamin seseorang, sering digunakan 
istilah senggotan, menak-menek, 
nyorang-nyorong, ngumpoh, dan lain 
sebagainya. 

Dengan demikian dapat 
disimpulkan bahwa penggunaan bahasa 
tabu dalam kontelcs tuturan bahasa Jawa 
dapat dikelompokan menjadi beberapa 
variasi, yaitu bahasa tabu yang mengacu 
pada sebuah bentuk benda, aktivitas dan 
keadaan tertentu. Hal ini dapat dikatakan 
bahwa variasi-variasi tersebut mengacu 
pada bnetuk metofora, yaitu semacam 
analogi yang membandingkan dua hal, 
gagasan, objek atau sifat dengan sesuatu 
yang lain. Adapun bentuk perbandingan 
ini lebig dikaitkan dengan hubungan 
secara langsung yang meujuk pada objek 
yang ada sehingga menimbulkan asosiasi 
dalam suatu bahasa. 
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