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Tinjauan: 

 

Penulis buku ini menyatakan bahwa karya ini merupakan hasil 

studi dan bahan kuliah selama kurang lebih 20 tahun. Buku ini 

memang merupakan suatu karya penyelidikan yang tidak mungkin 

dapat dihasilkan dalam waktu singkat. Ketelitian da1am 

penerjemahan nampak jelas, walaupun ha1 ini dapat menjadi 

kesulitan tersendiri bagi mereka yang tidak mempunyai 

pengetahuan bahasa Ibrani yang memadai. Juga interaksi penulis 

dengan karya dari para ahli lainnya tentu membutuhkan suatu 

waktu perenungan yang panjang. 

 

Walaupun pengaruh konteks tak dapat dihindari, penulis 

berusaha menafsirkan kitab Pengkhotbah ini dalam konteks 

Indonesia, sehingga dapat dihasilkan suatu tafsiran yang relevan 

dalam konteks Indonesia Ha1 ini secara sederhana dapat dilihat 

dari usulan penulis untuk menerjemahkan “Qohelef” sebagai "sang 

empu”, wa1aupun untuk alasan kepraktisan terjemahan 

“Pengkhotbah” tetap dipertahankan. (h. 17-18). Usaha menjadikan 

tafsiran ini da1am konteks Indonesia juga nampak dalam 

pemberian contoh-contoh, seperti ekspresi kesedihan orang Jawa 

dan Indonesia Timur (h. 61), beberapa sastrawan Indonesia (h. 64), 

tokoh perwayangan Jawa (h. 66), konsep Kejawen (h. 67), dll. 

 

Mengenai kepenulisan kitab Pengkhotbah, penulis buku ini 

menolak pandangan tradisional bahwa Sa1omo ada1ah penulisnya. 

Penulis mengungkapkan beberapa alasan, seperti isi, bahasa. 

pemikiran dan gaya kitab ini menyebabkan bahwa tidak mungkin 
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Salomo adalah penulisnya. (h. 1-4). Selanjutnya penulis 

mengungkapkan bahwa dengan pandangan kepenulisannya itu, ia 

tidak bermaksud untuk mengurangi rasa hormatnya terhadap tokoh 

Salomo. (h.5). 

 

Pemberian judul bab demi bab sangatlah menarik, seperti Bab 

IV "Kesewenang-wenangan Sang Waktu”, Bab V “Hidup ini 

adalah Ketidakadilan, Penindasan dan Kecemburuan", Bab VI 

“Tidak Ditemani, Salah; Ditemani Juga Salah!”, Bab VII 

“Janganlah Terlalu!” dan Bab XI “Oleh Nila Setitik Rusak Susu 

Sebelanga".  Tentu hal ini mendorong orang untuk membaca buku 

ini. 

 

Ketika menafsirkan bagian-bagian kitab ini, penulis tidak 

jarang memberikan sentilan-sentilan kritis terhadap konsep-konsep 

tradisional Kristen. Hal ini dapat dilihat ketika dalam membahas 

penerjemahan “hayetah”  (ada, adalah) dalam Pkh. 1:12 dan kata 

vang sama juga dipakai dalam Kej. 1:2. Penulis menunjukkan 

ketidakkonsistensian dalam penerjemahan Kej. 1 :2, oleh karena 

pengaruh prinsip “Creatio-ex-nihilo” (h. 33). Juga perihal 

bagaimana seseorang dapat mengimani paradoks dan korelasi 

antara firman Allah yang sempurna dan teks Alkitab yang rusak 

berat (h. 44-45). Selanjutnya ketika menafsirkan pasa1 3:1-15, 

penulis mencoba untuk meluruskan penafsiran populer yang tidak 

tepat akan bagian ini. Umumnya bagian ini dipahami dalam nuansa 

positif, bahwa segala sesuatu itu ada masanya dan Tuhan membuat 

indah pada waktunya. Penulis buku ini memahami “segala sesuatu 

ada masanya" dalam nuansa yang negatif, sehingga tidak 

mengherankan ka1au ia memberikan judul bagian ini 

'"Kesewenang-wenangan Sang Waktu" atau “Terperangkap da1am 

Waktu" (h. 57). Walaupun demikian, ia juga mengakui keindahan 

kontradiksi bagian antara perangkap waktu dan keindahan karya 

Tuhan. (h. 64) 

 

Secara umum buku tafsir ini memberikan sumbangsih yang 

sangat berharga di tengah-tengah kelangkaan buku tafsir kitab 

Pengkhotbah di Indonesia. Kekuatan buku ini terletak pada 



JURNAL THEOLOGIA ALETHEIA 64 

ketelitian penerjemahan dan penguraian ayat demi ayat. Sa1ah satu 

kekurangan yang dapat dilihat, yaitu kurangnya pemberian sintesa 

penafsiran, sehingga pembaca sulit untuk mempunyai gambaran 

pemahaman suatu perikop, pasal atau bagian yang luas. Biasanya 

sebuah buku akademis menggunakan bahasa yang forma1, tetapi 

walaupun buku ini buku akademis, disini dapat diketemukan 

bahasa atau ungkapan yang non-formal. Biarlah ini tidak dilihat 

sebagai suatu kelemahan, tetapi hal ini justru merupakan gaya khas 

Emanuel Gerrit Singgih. 
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