
Teks dan Penerjemahan
KITAB-KITAB DEUTEROKANONIKA



Deuterokanonika: “Kanon Kedua”

Protokanonika: ke-39 kitab Perjanjian Lama bahasa Ibrani 
(Kejadian – Maleakhi)

Deuterokanonika: 7 buku Perjanjian Lama dalam bahasa Yunani 
(sebagian diterjemahkan dari bahasa Ibrani, sebagian ditulis 
dalam bahasa Yunani)

Kitab-Kitab Deuterokanonika: Tobit, Yudit, Kebijaksanaan Salomo, 
Ben Sirakh, Barukh, 1 Makabe, 2 Makabe (dan tambahan-
tambahan pada kitab Ester, Daniel dan Yeremia)



Latar Belakang Kitab Deuterokanonika
Bangsa Yahudi hidup tersebar di dunia Israel/Palestina dan di luar Israel 
sejak pecahnya Kerajaan Daud/Salomo (920 s.M.)

Semakin banyak yang di luar Israel setelah hancurnya Kerajaan Utara 
oleh raja Asyur (722 s.M.), musnahnya kerajaan Selatan oleh raja 
Babilonia (273 s.M.) dan penghancuran Bait Allah dan kota Yerusalem 
oleh kaisar Titus (70 M.)

Bangsa Yahudi di luar Israel (diaspora) tidak berbahasa Ibrani/Aram lagi 
seperti orang Israel di tanah airnya. Mereka berbahasa Yunani. Karena 
itu sejak abad IV s.M. kitab-kitab suci orang Ibrani diterjemahkan ke 
dalam bahasa Yunani (Septuaginta, LXX).



Penetapan Kanon Ibrani dan Kanon PL 
Kristen

Akhir abad I (95/96 M di Yamnia?) atau awal abad II M, para tua-tua Yahudi baru 
menetapkan kitab-kitab yang masuk dalam Tanakh (Torah, Nebiim, Ketubim) = 39 
buku (Kejadian – Maleakhi)

Yang paling lambat ditetapkan ialah bagian Ketubim.

Mat 5:17, “"Janganlah kamu menyangka, bahwa Aku datang untuk meniadakan 
hukum Taurat atau kitab para nabi.”

Luk 24:44, “Ia berkata kepada mereka: "Inilah perkataan-Ku, yang telah 
Kukatakan kepadamu ketika Aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni 
bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang Aku dalam kitab Taurat 
Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur.” 



Penetapan Kanon Ibrani dan Kanon PL 
Kristen
Kelompok Yahudi di luar Israel terus memakai Septuaginta 
(kanon Yunani) yang jumlah bukunya lebih banyak daripada 
kanon Ibrani.

Gereja perdana dan para bapa gereja perdana juga 
menggunakan LXX (mengingat orang kristen luar Israel juga 
hanya berbahasa Yunani). Banyak teks PB mengacu kepada LXX, 
meskipun tidak mengutip secara harafiah.

Gereja perdana menetapkan kanon PL dengan berpedoman 
kepada LXX. LXX diterjemahkan ke dalam bhs Latin, direvisi 
terjemahannya oleh S. Hieronimus pada abad IV.



PL Kristen dan Martin Luther
Susunan PL Kristen yang memuat 7 kitab Deuterokanonika ini dipakai Gereja 
tanpa masalah berarti sampai zaman Reformasi abad ke-16.

Martin Luther memilih untuk mengambil kanon Ibrani (39 buku) sebagai 
buku-buku yang diinspirasikan, bukan kanon Yunani (LXX). Sebagian karena 
alasan bahasa, sebagian karena alasan teologis (penolakan akan konsep api 
pencucian, misalnya).

Gereja Katolik dan Ortodoks yang berpisah tahun 1054 tetap menerima 
kanon Yunani sebagai kitab suci/alkitab sampai sekarang.

Dalam cetakan ekumenis: kitab-kitab Deuterokanonika dicetak di antara 
Protokanonika dan Perjanjian Baru (alasan pastoral/ekonomis).



Teks dan Terjemahan Deuterokanonika
Bagian Deuterokanonika dikerjakan oleh team Katolik: P. Cletus Groenen 
OFM, P. Yoseph Wahjosudibjo OFM (1956-1966) dan beberapa imam SVD 
di Flores mengerjakan terjemahan Injil.

Dasar terjemahan Deuterokanonika: beberapa terjemahan modern yang 
cukup tepercaya (P. Wahjo), dan dibandingkan dengan teks LXX edisi 
Rafhls, 1935 oleh P. Cletus Groenen.

Semua ini dikerjakan tahun 1960-an, atas persetujuan Majelis Agung 
Waligereja Indonesia (Konferensi Waligereja Indonesia sekarang) 
digabungkan ke dalam terjemahan Alkitab edisi LAI tahun 1968 dalam 
rapat bersama team penerjemah LAI dan LBI, TB 1 (1974-1975).



Mutu Terjemahan TB 1
Memakai bahasa Indonesia dunia pendidikan

Secara umum mutunya baik dan dapat dipertanggungjawabkan

Kesulitan: bahasa Indonesia dunia pendidikan belum sangat umum tersebar ke 
seluruh Indonesia, mengingat komunikasi saat itu belum secanggih dunia 
sekarang dan perbedaan mutu dunia pendidikan (pengetahuan Bahasa 
Indonesia formal) dari berbagai daerah

Kata-kata, istilah dan konstruksi kalimat tidak selalu mudah dibaca dan 
dimengerti oleh umat kebanyakan

Ada ungkapan yang secara leksikal (kamus) benar, namun dalam praktik tidak 
mudah dimengerti (pemakaian sehari-hari). Contoh: “ditaruhnya kulah-kulah di 
atasnya” (Ydt 10:3).



Alasan Revisi Terjemahan TB2
Bahasa selalu berubah, termasuk kosa kata, 
peristilahan dan tata bahasa

Perkembangan ilmu naskah dan ilmu tafsir

Adanya edisi kritis Septuaginta terbaru (edisi 
Goettingen, 1954-1983) mengganti edisi Rahlfs, 
1935 yang dipakai sebagai dasar TB1.



Alasan Revisi Terjemahan TB2
Sarana-sarana baru tambahan untuk mengerti teks LXX dengan lebih baik (J. 
Lust, A Greek – English Lexicon of the Septuagint, (2003), dan T. Muraoka, A 
Greek-English Lexicon of the Septuagint (2009); Silva-Karen, Invitation to the 
Septuagint, 2005; M. Müller, The First Bible of the Church: A Plea for the 
Septuagint (Sheffield: Academic Press, 1996); Jan Joosten, Collected Studies on 
the Septuagint: From Language to Interpretation and beyond (Mohr Siebeck, 
2012). Sekarang ada organisasi internasional dengan kongres tahunan tentang
Septuagint and Cognate Studies.

Sarana-sarana pelengkap: UBS Handbooks, AB Commentaries, A New English 
Translation to the Septuagint (2007), Bibleworks, Paratext

Perkembangan Bahasa Indonesia



Strategi Penerjemahan dan Perbandingan 
Teks TB1 dan TB2
Membaca ulang TB1 dengan berpatokan pada edisi LXX 
Goettingen. Dicek makna terjemahan, benar atau perlu 
diperbaiki? Jika ada perbedaan substansial, dibuat pilihan yang 
bertanggung jawab utk TB2.

Merevisi Bahasa Indonesia (dengan bantuan ahli-ahli bahasa 
Indonesia): kosa kata (modern, menyatukan istilah dlm Proto-
dan Deuterokanonika, kata serapan, istilah iman?), tata bahasa 
(lebih dekat ke struktur bahasa asli, namun disesuaikan dengan 
cita rasa bahasa Indonesia, kata penghubung)



Contoh Penyesuaian Ejaan
berperkara => beperkara (Sir 8:14);

syah => sah (2 Mak 4:11);

perobahan => perubahan (2 Mak 11:24);

malaekat => malaikat (2 Mak 11:6 28; dll.);

kauceraiberaikan => kaucerai-beraikan (Bar 2:13 48; Ydt
5:19; dll.);

sekedar => sekadar (Bar 1:6; dll.).



Beberapa contoh kalimat TB1
“lapangan akan diturap dengan arzak” (Tob 13:17);

“ditaruhnya kulah-kulah di atasnya” (Ydt 10:3);

“termandamlah ia” (Ydt 13:2);

“udara disembat dengan kebasan sayap” (Keb 5:11);

“disapunya dengan sedelinggam” (Keb 13:14);

“perhiasan turap pada dinding terlampas” (Sir 22:17);

“Timanganku harus menempuh jalan-jalan yang jendal-jendul” (Bar 4:26);

“semoga kesipuanlah semua”  (T. Dan 3:44);

“Kitab Taurat dibabarkannya” (1 Mak 3:48)



Perbandingan TB1 Rahfls dan TB2 
Goettingen

TB1 1 Mak 10:41 (berdasarkan Rahlfs): TB2 1 Mak 10:41 (berdasarkan Goettingen):

Seluruh sisa uang yang belum diserahkan

oleh para jabatan, sebagaimana halnya

dalam tahun-tahun (etesin, ἔτεσιν) yang 

lampau, 

mulai sekarang harus diberikan untuk

pekerjaan pada Rumah Allah. (TB1)

Sebagaimana dilakukan para pejabat

di antara bangsa-bangsa (ethnesin, ἔqnεσιν ) 
terdahulu, 

semua kelebihan pendapatan yang belum

disetor mulai sekarang harus mereka serahkan

untuk pelayanan di Rumah Tuhan. (TB2)



Masuknya kembali teks yang ditinggalkan TB1

Kitab Sirakh (ben Sirakh) mempunyai dua versi: versi pendek dan versi panjang. 
Dalam TB1 hanya versi pendek yang diterjemahkan, namun dalam TB2 teks-teks 
versi panjang kembali dimasukkan, dengan pertimbangan sangat berperan dalam 
sejarah dan teologi gereja (mis. Mrk 16:9-20)

Contoh Sirakh TB2:

[ 1,5  Sumber kebijaksanaan adalah Firman Allah di tempat tinggi,
dan jalan-jalannya adalah perintah-perintah abadi.]

1:6 Kepada siapakah akar hikmat itu telah disingkapkan?
Siapakah yang mengenal segala rancangannya? 

[1,7 Kepada siapakah pengetahuan kebijaksanaan telah dinyatakan,
dan siapakah yang memahami pengalamannya yang luas?]



Kosa Kata
Kosa kata yang sulit dimengerti diganti dengan yang lebih mudah dipahami sekaligus 
merevisi strukturnya di mana perlu

Alkitab TB1, Keb 13:14 Alkitab TB2

[tentang patung berhala] disapunya dengan

sedelinggam, dimerahinya kulitnya dengan cat

dan dilumasnya setiap noda yang ada

padanya”

[tentang patung berhala] melumurinya dengan

cat merah dan membubuhkan warna merah tua

pada permukaannya, dan menutupi setiap noda

yang ada padanya

Sir 22:17

perhiasan turap pada dinding terlampas hiasan yang terukir pada dinding yang halus

1 Mak 3:48

Kitab Taurat dibabarkannya untuk mendapati

di sana apa yang oleh bangsa-bangsa lain

ditanyakan kepada gambaran allah-allahnya

Mereka membuka kitab Taurat untuk mendapat

petunjuk, seperti yang ingin diketahui bangsa-

bangsa asing dari berhala-berhala mereka



Kosa Kata
Menyeragamkan peristilahan baik di Proto- maupun di Deuterokanonika

Contoh:

- Bait Allah / Bait Kudus / Bait Tuhan (naos, oikos, to hieron)

- Tempat Kudus (hagiasma, ta hagia, to hagion)

- Sophia dan hokma => hikmat atau kebijaksanaan? (hikmat)

- Sophos => bijaksana

Menghindari jargon denominasi tertentu (madah, penatua), pakai 
istilah lebih umum: pujian, tua-tua



Kosa Kata
Menimbang istilah asing yang sudah diadaptasi, adakah padanan 
Indonesianya? Misalnya: istilah militer.

TB1 Kemungkinan lain TB2

Pasukan berkuda (1 Mak 16,7) Kavaleri Tentara berkuda

Pasukan jalan Infanteri Prajurit berjalan kaki

Beberapa tempat yang sangat

baik letaknya (2 Mak 8,6)

Tempat-tempat yang 

strategis

Tempat-tempat yang 

strategis

Mereka sangat merana Terjadilah krisis pangan Terjadilah kelangkaan

pangan



Tata Bahasa
Urutan kata (kalimat inversi):

Teks LXX cukup sering menggunakan gaya inversi (“Besar rumah 
itu”), TB2 berusaha menyesuaikannya dengan gaya wajar 
penuturan bahasa Indonesia (“Rumah itu besar”)

TB1 sering memakai bentuk kata kerja pasif, sedangkan 
dinamika teks LXX berbentuk aktif untuk menunjukkan alur 
cerita yang mengalir hidup. Jadi TB2 coba mempertahankan 
dinamika alur kisah dlm LXX dengan kata kerja aktif juga, sejauh 
masih wajar dalam tata bahasa Indonesia.



Tata Bahasa
Penggunaan kata penghubung:

Teks LXX sering memakai kata penghubung de (tetapi), gar (sebab), kai
(dan), dll. antarkalimat, bahkan juga saat memulai alinea baru. Dalam TB1 
kata-kata penghubung ini cukup sering ikut diterjemahkan. Juga 
ditambahkan untuk memotong kalimat asli yang terlalu panjang. Bahkan 
kadang-kadang dipakai untuk memulai alinea baru juga (yang umumnya 
dilarang dalam tata bahasa Indonesia, misalnya memulai alinea baru 
dengan kata Tetapi, Dan, Sebab).

Beberapa alternatif pemecahan (TB2):



Tata Bahasa
1. Kata Penghubung dapat dihilangkan, karena jenis hubungan kedua 

kalimat sudah menjelaskan dengan sendirinya (hubungan sebab-
akibat, pertentangan...), dan sejauh tidak mengubah konteks kisah. 
Contoh 1 Mak 1:3

TB1

Ia menembus sampai ke seluruh bumi

dan dirampasinya amat banyak bangsa. 

Dan bumi berdiam diri di hadapan Aleksander. 

Maka ia menjadi tinggi hati dan congkak.

TB2

Ia maju sampai ke ujung bumi

dan menjarah banyak bangsa. 

Seluruh bumi membisu di hadapannya, 

lalu ia menjadi tinggi hati dan

sombong.



Tata Bahasa
2. Kalimat yang dibuka dengan kata penghubung tertentu disatukan dengan kalimat 

sebelumnya. Caranya: mengganti titik dari kalimat sebelumnya dengan koma, 
lalu kata penghubung itu dijadikan kata penghubung intrakalimat. Mis.: Tob 3:6

TB1… sudilah mencabut nyawaku, sehingga

lenyaplah aku dari muka bumi.

Sebab mati lebih berguna bagiku dari hidup, 

… janganlah wajah-Mu Kaupalingkan dari

padaku, ya Tuhan.

Sebab lebih bergunalah mati saja dari pada

melihat banyak susah dalam hidupku. 

TB2 cabutlah nyawaku, sehingga lenyaplah

aku dari muka bumi. 

Lebih baik aku mati daripada hidup,

…janganlah memalingkan wajah-Mu 

dariku, ya Tuhan,

sebab lebih baik aku mati saja daripada

melihat begitu banyak kesusahan dalam

hidupku



Tata Bahasa
3. Pemecahan lain yang diizinkan Pedoman Umum Tata 

Bahasa Indonesia:
◦ 1 Mak 6:53 TB1  Tetapi tidak ada lagi rezeki dalam tempayan-

tempayan,  
TB2 Akan tetapi, mereka tidak mempunyai persediaan makanan, 

◦ Tob 13:17 TB1  Sebab Yerusalem akan dibangun,.. 
TB2 Sebab, Yerusalem akan dibangun,…



Gabungan Kosa Kata dan Tata Bahasa
TB1 [tentang kota/puri Daud] I Mak 1:35 TB2 [tentang kota Daud]

Di dalamnya ditaruh pula 

senjata serta perlengkapan

lainnya

kai. pare,qento o[pla

kai. trofh.n

Mereka menimbun senjata 

dan makanan

dan di situpun ditimbun

segenap barang jarahan yang 

telah dikumpulkan dari

Yerusalem.

kai. sunagago,ntej ta.

sku/la Ierousalhm

avpe,qento evkei/

serta mengumpulkan 

jarahan dari Yerusalem. 

Semuanya mereka simpan 

di sana

Maka puri itu menjadi sebuah

jerat yang besar.

kai. evge,nonto eivj

mega,lhn pagi,da

Demikianlah mereka

menjadi sebuah ancaman

yang besar.



Bandingan terjemahan TB1 dan TB2

“lapangan akan diturap dengan arzak” (Tob 13:17);

“ditaruhnya kulah-kulah di atasnya” (Ydt 10:3);

“termandamlah ia” (Ydt 13:2);

“udara ringan disembat dengan kebasan sayap” 
(Keb 5:11);

“disapunya dengan sedelinggam” (Keb 13:14);

“perhiasan turap pada dinding terlampas” (Sir 
22:17);

“Timanganku harus menempuh jalan-jalan yang 
jendal-jendul” (Bar 4:26);

“semoga kesipuanlah semua”  (T. Dan 3:44);

“Kitab Taurat dibabarkannya” (1 Mak 3:48)

“Jalan-jalan Yerusalem akan dilapisi batu delima”

“Ia ... memasang hiasan di kepalanya”

“Ia sungguh-sungguh telah mabuk...”

“udara ringan dikibas oleh kepakan sayapnya”

“Ia melumurinya dengan cat merah”

“hiasan yang terukir pada dinding yang halus”

“Anak-anakku yang biasa dimanja harus menempuh
jalan-jalan yang sukar”

“semua yang berbuat jahat terhadap para hamba-
Mu dipermalukan”

“Mereka membuka kitab Taurat”



Beberapa contoh tambahan TB1 dan TB2
Tob 6:3-5, “Ikan itupun lalu digagahi 
oleh pemuda itu... Siatlah ikan itu, 
... disiatlah...”

Tob 7:3, “... bani Naftali...”

Tob 8:2, “... dalam buntilnya...”

Ydt 2:13, “Jangan berayal...”

Ydt 10:3, “... kulah-kulah...”

Ydt 10:20, “... jejenang...”

“Lalu anak muda itu menangkap
(ikan itu)... Belahlah ikan itu... 
dibelah... ”

“... keturunan Naftali...”

“... dalam pundi-pundi...”

“Jangan menunda-nunda...”

“... hiasan... “

“... pengawal…”



Beberapa contoh tambahan TB1 dan TB2
Keb 1:3, “Pikiran bengkang-
bengkung...”

Keb 12:5, “... dan tengah 
jamuan jangak masuk ke dalam 
kalangan orang-orang 
berilmu;”

Sir 6:2, “... jangan dikerkah 
laksana lembu jantan.”

Sir 14:3, “... orang yang lokek.”

“Pikiran jahat...”

“... di tengah upacara rahasia.”

“... jangan seperti lembu jantan 
yang disergap.”

“... orang yang pelit...”



Beberapa contoh tambahan TB1 dan TB2
Bar 2:30, “... kaum yang bertegang 
leher.”

Bar 6:31, “... seperti orang berbuat 
dalam kenduri.”

1 Mak 2:36, “... direbatnya...”

1 Mak 9:61, “para benggolan...”

2 Mak 3:20, “mengedangkan...”

2 Mak 5:3, “... utar-utar digerakkan, 
banyak seligi dan pendahan...”

“... bangsa yang tegar tengkuk.”

“... orang dalam jamuan kematian.”

“... menutup...”

“... pemimpin persekongkolan...”

“... menadahkan...”

“Ayunan perisai, hujan tombak dan
anak panah...”


