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MENGAPA TERJEMAHAN ALKITAB BERBEDA? 
APAKAH BERBEDA BERARTI SALAH? 

Dr. Charles E. Grimes, Ph.D.1 
Unit Bahasa dan Budaya, GMIT 

Mengapa terjemahan Alkitab ke dalam bahasa-bahasa daerah 
(misalnya: Amarasi, Dengka, Helong, Kupang, Ndao, Pura, Sabu, 
Termanu, Tetun, Uab Meto, dsb.) berbeda dari Alkitab bahasa 
Indonesia yang umum dipakai di gereja-gereja (dalam hal ini 
yang dikenal sebagai Terjemahan Baru, atau TB)? Ada berbagai 
alasan. 

Yang perlu diingat dalam hal ini adalah bahwa tim-tim 
penerjemah Alkitab yang bekerjasama dengan lembaga-lembaga 
penerjemahan Alkitab internasional yang diakui oleh gereja-
gereja berkeyakinan kuat bahwa Alkitab merupakan Firman 
Tuhan yang diilhami Tuhan Allah sendiri (2 Timotius 3:16–17). 
Dengan demikian, perbedaan yang muncul memiliki alasan yang 
kuat dan tidak dikerjakan secara sia-sia. Ada berbagai macam 
alasan yang memungkinkan adanya perbedaan antara terjemah-
an yang ada, antara lain: 

1. Sasaran berbeda 
2. Ilmu penerjemahan Alkitab telah berkembang  

sejak TB mulai diterbitkan 
3. Pendekatan penerjemahan berbeda 
4. Pengertian terhadap bahasa asli telah berkembang 
5. Naskah sumber sedikit berbeda 
6. Pengetahuan Alkitabiah telah jauh berkembang  

sejak TB diterjemahkan 
                                                      
1 Penulis berterima kasih kepada beberapa teman yang menjadikan susunan 
Bahasa Indonesia dalam makalah ini lebih jelas dan wajar, agar dapat 
dimengerti oleh lebih banyak orang. Mereka, antara lain, ialah: Pdt. Drs. Max 
Jacob, M.Th. (almarhum), Pdt. Erasmus Zacharias, Pdt. Drs. Hans Ndoen, B.Th., 
dan Dra. June Jacob, M.A. 
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7. Langkah penerjemahan UBB lebih lengkap 
8. Gaya bahasa berbeda 

1. SASARAN BERBEDA 
TB diterjemahkan oleh para teolog untuk dipakai oleh para 
teolog sendiri (Swellengrebel 1978, Soesilo 1994). Terjemahan 
lain (misalnya dari LAI, dan dari UBB-GMIT) diterjemahkan oleh 
para penerjemah Alkitab (dengan pelatihan khusus) untuk 
dipakai oleh masyarakat umum.  

Sasaran pertama mencerminkan pola pikir dari zaman kuno 
sebelum Perang Dunia ke-II. Sasaran yang kedua mencerminkan 
pola pikir dari zaman moderen yang dianggap berakar dalam 
Alkitab sendiri. Agama Kristen (baik Protestan maupun Katolik) 
berdasarkan pengertian yang jelas agar umat percaya dapat tahu 
jalan keselamatan, hidup baru, hubungan yang baik dengan 
Tuhan dan sesama manusia, serta dapat dilengkapi untuk 
pelayanan yang tepat guna. Misalnya, faktor pengertian 
ditegaskan oleh rasul Paulus sendiri dalam 1 Korintus 14:9b; 
Efesus 4:11–12; Kolose 1:28–29, 4:4; 2 Timotius 3:16–17. Perjanjian 
Baru [PB] juga ditulis dalam bahasa Yunani Koine yang bersifat 
bahasa pasar (yaitu bahasa perdagangan, bahasa sehari-hari) dan 
bahasa antar-suku untuk masyarakat umum pada zaman itu. 
Sebagian besar dari PB tidak ditulis dalam bahasa tinggi, bahasa 
sastra, atau bahasa resmi. 

2.  ILMU PENERJEMAHAN ALKITAB TELAH BERKEMBANG 

SEJAK TB MULAI DITERBITKAN 
Ilmu penerjemahan Alkitab baru berkembang sejak Perang Dunia 
ke-II (misalnya Nida 1964, Nida dan Taber 1974, Beekman dan 
Callow 1974, Barnwell 1986, Larson 1984, 1998, Carson 1987, Gutt 
1988, dsb.). TB, yang mulai diterbitkan dari tahun 1952, berakar 
dari tradisi penerjemahan Alkitab yang ada sebelum prinsip dan 
prosedurnya mulai dipikirkan secara mendalam, dan ditetapkan 
sebagai suatu disiplin ilmu. Oleh karena itu, prinsip pener-
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jemahan yang dipakai oleh tokoh-tokoh zaman dahulu kurang 
sistematis (Bruce 1978, Metzger 2001). 

Alkitab terjemahan moderen yang diterbitkan oleh LAI, dan oleh 
UBB-GMIT mengikuti prinsip dan prosedur yang diakui oleh para 
lembaga penerjemahan Alkitab internasional yang dipercayakan 
oleh gereja-gereja (mis. Wycliffe Bible Translators, United Bible 
Societies, International Bible Society, dll.). 

3. PENDEKATAN PENERJEMAHAN BERBEDA 
Sebagai garis-garis besar, ada dua pendekatan penerjemahan 
yang berbeda. Pendekatan pertama disebut penerjemahan 
secara harfiah. Pendekatan ini lebih mempertahankan bentuk 
dari bahasa asli (yaitu struktur kalimat, urutan kata, makna kata 
yang kurang memperhatikan konteks atau penggunaan sehari-
hari dalam masyarakat, dll.). Pendekatan kedua disebut 
penerjemahan berdasarkan makna, atau sekali-sekali disebut 
juga penerjemahan dinamis. Walaupun pendekatan pertama 
lebih gampang dilaksanakan, tetapi hasilnya kurang memuaskan. 
Pendekatan kedua membuat hasilnya jauh lebih memuaskan, 
namun prosesnya lebih rumit dari yang pertama, karena harus 
memperhatikan banyak faktor. 

Pada umumnya, jika kita lebih mementingkan bentuknya, maka 
pemahaman dikorbankan. Jika kita mementingkan makna dan 
komunikasi, maka struktur naskah asli dikorbankan, tetapi 
makna dan maksud naskah asli disampaikan dengan jelas. 
Maksud yang diharapkan oleh penulis asli kepada pembaca 
zaman dahulu, dapat disampaikan secara jelas dan wajar kepada 
kita yang hidup zaman sekarang. 

Kedua pendekatan dapat dilihat dari Markus 2:19 sebagai 
berikut: 

PENDEKATAN PERTAMA MEMENTINGKAN BENTUK, DAN MENGIKUTI BAHASA 
YUNANI SECARA HARFIAH: 
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BAHASA YUNANI ASLI:  
καì επεν ατος  Ιησος, Μ δúνανται ο υοì το νυμφ
νος ν   νυμφíος μετ ατν στιν νηστεúειν; σον χρóνο
ν χουσιν τòν νυμφíον μετ ατν ο δúνανται νηστεúειν. 

CONTOH KATA-DEMI-KATA: Dan berkata-ia kepada-mereka si Yesus, 
“Tidak! dapat-mereka itu anak-anak dari pelaminan di mana itu 
mempelai-laki-laki dengan mereka ada-ia berpuasa? Apa waktu 
miliki-mereka itu mempelai-laki-laki dengan mereka, tidak 
dapat-mereka berpuasa.” 
CONTOH DARI BAHASA INDONESIA: Jawab Yesus kepada mereka, 
”Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berpuasa 
sementara mempelai itu bersama mereka? Selama mempelai itu 
bersama mereka, mereka tidak dapat berpuasa.”   
[terjemahan TB dari LAI] 
 

PENDEKATAN KEDUA MEMENTINGKAN MAKNA, DAN MENYUSUN KALIMAT 
YANG JELAS DAN WAJAR DALAM BAHASA SASARAN: 

CONTOH DARI BAHASA INDONESIA: Yesus menjawab, “Pada pesta 
kawin, apakah tamu-tamu tidak makan? Kalau pengantin laki-
laki masih bersama-sama mereka, tentu mereka makan.” 
[terjemahan BIS dari LAI] 
CONTOH DARI BAHASA KUPANG: Ju Yesus manyao, bilang, “Memang 
bosong su tau, kalo ada pesta kawin, tamu dong sonde puasa, ma 
dong makan kinyang. Kalo baroit laki-laki masi ada di situ, tantu 
dong samua makan rame-rame.”  
[terjemahan bahasa Kupang dari UBB-GMIT] 

TB lebih memperhatikan bentuk dari naskah asli. Masalahnya, 
kalau terlalu harfiah pada bentuk, hasil terjemahan kurang dapat 
dimengerti, sehingga tim yang kerjakan TB sebenarnya terpaksa 
cari jalan tengah, walaupun tidak sistematis. 

Masa kini, terjemahan yang dinilai baik adalah yang memper-
tahankan makna dari naskah asli. Setiap unsur makna dari 



naskah asli diperhatikan secara teliti. Urutan kata dan kalimat 
inti disesuaikan mengikuti bahasa sasaran yang jelas dan 
wajar. Makna dari ungkapan (idiom) atau bahasa kiasan 
dibukakan (seperti “anak-anak dari pelaminan” di atas yang 
sebenarnya berarti “para tamu yang hadir di pesta kawin”). 

4. PENGERTIAN TERHADAP BAHASA ASLI TELAH 

BERKEMBANG 
Selama beberapa abad diduga hanya terdapat dua jenis bahasa 
Yunani: yaitu bahasa Yunani sastra (kuno, klasikal), dan bahasa 
Yunani moderen. Tetapi sekitar tahun 1880, baru para ahli 
Biblika mulai sadar dan sepakat bahwa ada jenis bahasa Yunani 
yang ketiga yang luas dipakai selama beberapa abad, yaitu bahasa 
Yunani Koine (yang berarti ‘umum’), dan sebagian besar PB 
ditulis dalam bahasa itu. 

Sekitar tahun 1880 tata bahasa dan makna kata di dalam PB 
bahasa Yunani mulai ditinjau kembali. Ternyata, terdapat 
beberapa susunan tata bahasa yang sama bentuknya (antara 
bahasa Yunani sastra dengan bahasa Yunani Koine), tetapi 
fungsinya berbeda. Ada pula kata yang sama, tetapi maknanya 
sedikit berbeda. 

— 5 — 

Walaupun proses peninjauan kembali itu mulai sekitar tahun 
1880, namun setelah Perang 
Dunia ke-II barulah kita dapat 
memegang kamus dan tata 
bahasa Yunani Koine yang 
dapat diandalkan. Padahal, TB 
berakar dalam zaman dan 
tradisi penerjemahan se-
belumnya (mis. terjemahan 
Leijdecker, Klinkert, Bode) 
yang menganggap bahwa 
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bahasa PB merupakan bahasa Yunani sastra. 

Sebagai contoh yang lebih jelas terhadap perkembangan 
tersebut, perlu diingat bahwa dalam kamus bahasa Yunani Koine 
yang menerangkan makna kosakata Perjanjian Baru yang 
dikeluarkan dalam bentuk 8 jilid oleh Moulton & Milligan (1914-
1929), 17% dari kosakata dalam Perjanjian Baru tidak ada entri 
atau informasi. Selain itu, dari entri yang ada, 800 kata belum 
ditemukan di luar PB, sehingga informasi yang ada belum dapat 
diandalkan pada zaman tersebut. 

Tetapi sekarang, mulai dari tahun 1976, 15 jilid baru telah 
diterbitkan. Buku baru memperhatikan hasil penggalian dan 
penemuan baru, sejak Perang Dunia ke-II. Telah ditemukan 4.000 
naskah dalam bahasa Yunani Koine dari kota Efesus sendiri saja! 
Sakarang ada entri untuk semua kata yang terdapat dalam PB. 
Dan sekarang semua kata dalam PB juga ditemukan dalam 
naskah-naskah di luar PB. 

Oleh karena itu, terjemahan Alkitab yang memperhatikan 
sumber-sumber terakhir ini, jauh lebih dapat diandalkan 
daripada terjemahan yang hanya bisa memperhatikan sumber-
sumber sebelumnya yang sangat terbatas . 

5. NASKAH SUMBER SEDIKIT BERBEDA 
Sebelum tahun 1516 tidak ada naskah PB bahasa Yunani yang 
lengkap dalam satu buku. Sehingga waktu Erasmus menerbitkan 
PB bahasa Yunani yang pertama pada tahun itu, ia hanya 
menggunakan sekitar enam naskah bahasa Yunani sebagai bahan 
bandingan. Tetapi tidak ada satu naskah yang lengkap. Naskah 
tertua yang ia pegang hanya berasal dari abad ke-10 (Carson 
1979, Metzger 2001). 

Leijdecker (meninggal tahun 1701), yang pertama menerjemah-
kan Alkitab ke dalam bahasa Melayu, mendasarkan terjemah-
annya pada Alkitab bahasa Belanda, serta kumpulan naskah 
Yunani yang terbatas itu. Jumlah naskah yang bisa dipakai 
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sebagai bahan bandingan oleh Klinkert dan Bode sedikit lebih 
banyak, dan sedikit lebih tua. 

Namun sejak tahun 1900 hingga sekarang, telah ditemukan 
ribuan naskah PB bahasa Yunani, dan ribuan eksemplar surat 
dari para tokoh Kristen pada abad-abad pertama (termasuk dari 
abad ke-2) yang mengutip nats dari PB, serta beberapa naskah 
yang hampir lengkap dari abad ke-4 dan ke-5.  

Perbedaan yang terdapat dari naskah yang banyak itu sedikit 
sekali, dan tidak mempengaruhi 2% dari PB. Dan penemuan 
tersebut tidak mengubah satu pengajaran gereja pun. Perbedaan 
yang ada telah diteliti secara rinci oleh para ahli, dibahas dengan 
debat secara terbuka dan berdasar prinsip ilmiah, dan dikumpul 
(dengan catatan lengkap) dalam PB Yunani (1998, United Bible 
Societies, edisi ke-4). Keyakinan kita sangat kuat bahwa PB 
Yunani yang kita pegang sekarang sangat dekat dengan tulisan 
asli (mis. yang ditulis langsung oleh Yohanis, Lukas, atau Paulus). 

Terjemahan UBB-GMIT berdasarkan PB bahasa Yunani UBS edisi 
ke-4 tersebut. Tetapi TB dikerjakan sebelumnya dan berdasar 
tradisi terjemahan yang berdasarkan PB bahasa Yunani oleh 
Erasmus dan Beza, sehingga tidak sempat memanfaatkan 
perkembangan seratus tahun terakhir ini. Misalnya, 1 Yohanes 
5:7b–8 tidak terdapat dalam naskah Yunani satupun, dan tidak 
muncul dalam Vulgata (yaitu, Alkitab bahasa Latin) sebelum 
tahun 800; Matius 6:13b tidak terdapat dalam naskah-naskah 
tertua (Carson 1979, Metzger 2001). Percetakan TB terakhir 
(1997) menandai ayat-ayat tersebut dalam kurung tanpa 
penjelasan. 

Hal ini dikemukakan, bukan untuk menyalahkan tim yang 
mengerjakan TB, karena mereka menggunakan naskah terbaik 
yang terdapat pada waktu mereka mengerjakannya. Maksud 
kami di sini adalah untuk menunjukkan bahwa naskah Yunani 
yang dipakai oleh UBB-GMIT merupakan naskah yang sedikit 
berbeda dari sumber TB. Naskah inilah yang sekarang diakui oleh 



para ahli di seluruh dunia (termasuk LAI sendiri), serta naskah 
yang dapat diandalkan dengan keyakinan yang lebih tinggi 
daripada naskah yang dipakai untuk TB. 

6. PENGETAHUAN ALKITABIAH TELAH JAUH BERKEMBANG 

SEJAK TB DITERJEMAHKAN 
Ratusan lokasi telah digali dan diteliti sejak Perang Dunia ke-II, 
dengan penemuan banyak naskah tertulis, seperti Gulungan Laut 
Mati pada tahun 1947 yang baru mulai diterbitkan secara 
lengkap.  

Berdasarkan perkembangan itu, kami dari UBB-GMIT 
membangun terjemahan di atas banyak buku bantuan yang 
menjelaskan kata, adat-istiadat, peristiwa sejarah, serta binatang 
dan tumbuhan dalam Alkitab. Tapi penerjemah Alkitab ke dalam 
bahasa Melayu dari zaman dahulu, seperti Leijdecker, Klinkert, 
Bode, serta tim TB, belum dapat menggunakan banyak nara 
sumber seperti yang tersedia sekarang. Itu sebabnya, banyak 
nama binatang dan tumbuhan dalam TB hanya mempertahankan 
istilah Ibrani, atau salah tafsir istilah Yunani. 

— 8 — 
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7. LANGKAH PENERJEMAHAN LEBIH LENGKAP 
TB dikerjakan oleh Lembaga Alkitab Belanda, dan sebagian besar 
dikerjakan di Belanda oleh orang Belanda. Hanya pada tahun 
1951 pada langkah-langkah terakhir teolog orang Indonesia 
(yaitu Naipospos, dan Abineno) dilibatkan secara aktif 
(Swellengrebel 1978). Revisi dan edisi tahun-tahun berikut 
melibatkan lebih banyak pembaca orang Indonesia, sampai 
terjemahan TB diserahkan ke dalam tangan LAI pada tahun 1959. 
Tetapi prosesnya tidak memperhatikan atau melibatkan orang 
awam, dan tidak menguji apakah hasil terjemahan dapat 
dimengerti dengan baik oleh masyarakat umum. Dengan 
demikian, banyak kata yang tidak umum dikenal masuk dan 
dipertahankan dalam TB (misalnya: apam fatir, arasy, kirmizi, 
ceruk-ceruk, gafirat, galah rangsang, baju zirah, munajat, 
mubaraklah dia, patik tabirnya, selaksa kali berlaksa-
laksa, dsb.). 

Di lain pihak, UBB-GMIT melibatkan orang awam paling sedikit 
dalam dua langkah proses penerjemahan Alkitab ke dalam 
bahasa-bahasa daerah untuk menguji apakah hasil terjemahan 
tim betul-betul menyampaikan pengertian yang diinginkan 
tersebut, jelas atau tidak. Dalam tahap-tahap tersebut, kata yang 
tidak dikenal secara luas diganti, susunan yang menyampaikan 
pengertian ganda diperbaiki, serta kalimat yang dirasa kaku 
disusun kembali. Orang awam yang dilibatkan mewakili kalangan 
laki-laki dan perempuan, tua dan muda, serta orang terpelajar 
maupun yang tidak. 

8. GAYA BAHASA BERBEDA 
Susunan kalimat dan pilihan kata yang digunakan dalam TB akan 
sulit dimengerti, jika seorang tidak bertumbuh dalam lingkungan 
gereja. Misalnya, kalau ada preman dari kota, atau suku terasing 
dari daerah yang ingin memahami Firman Tuhan, kemungkinan 
besar dia tidak akan mengerti TB, dan akan hilang keinginan 
untuk mencari jalan keselamatan di lingkungan gereja. 
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Oleh sebab itu, UBB-GMIT berjuang agar bahasa yang dipakai 
dalam terjemahan Alkitab merupakan bahasa sehari-hari, dan 
susunan kalimat yang digunakan adalah yang umum dipakai 
dalam masyarakat secara luas, sama seperti gaya bahasa Yunani 
Koine dalam PB yang asli. 

RINGKASAN 
Di atas tercatat beberapa hal yang menyebabkan berbagai 
terjemahan (baik dari LAI sendiri, maupun dari UBB-GMIT) 
menjadi berbeda dengan terjemahan bahasa Indonesia yang 
umum dipakai dalam gereja-gereja dan dikenal sebagai TB. 

TETAPI BERBEDA TIDAK BERARTI SALAH. Perlu diingat bahwa 
yang diterima sebagai Firman Tuhan yang diilhami Tuhan Allah 
sendiri adalah naskah asli dalam bahasa Ibrani dan Yunani. 
Seringkali orang lupa bahwa TB merupakan suatu hasil 
terjemahan. Semua terjemahan memiliki kelebihan dan kekur-
angannya masing-masing (Carson, 1979, 1984, 1987, 1998, 
Metzger 2001, Montgomery 1974).  

Tidak dimaksud di sini untuk kita meremehkan terjemahan TB, 
tetapi untuk meyakinkan kita bahwa ada alasan yang kuat yang 
menyebabkan terjemahan lain dari LAI, dan dari UBB-GMIT 
bersifat berbeda dari TB. 

(Edisi pertama, September 2003; Edisi kedua, Juni 2007) 
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