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ARTI PENTING NARASI DAUD – YONATAN: 

KONTROVERSI, SUMBANGSIH, ATAU SOLUSI? 

Gumulya Djuharto 

 

Abstrak: Pembacaan modern terkait narasi Daud – Yonatan memang 

dapat menghasilkan kontroversi, khususnya seputar spekulasi tentang 

hubungan sejenis di antara keduanya. Pembacaan seperti ini mencoba 

menggantikan pemahaman umum seputar sumbangsih peran Yonatan 

terhadap Daud. Tulisan ini akan menunjukkan kelemahan pemahaman 

tersebut. Sebaliknya, ada banyak dasar untuk mendukung pemahaman 

tentang sumbangsih peran Yonatan terhadap Daud, yang bukan hanya 

relasi didasarkan pada tindakan emosional, melainkan pada perjanjian 

dalam rangka menghadirkan solusi di tengah ketegangan relasi Daud 

dengan Saul. 

Kata-kata kunci: Hubungan erotis, perjanjian, kepentingan politis, solusi 

Abstract: Modern reading about David – Jonathan‘s Narration can 

result in controversy, especially around the speculation of the same sex 

relationship between them. This kind of reading try to change the 

common understanding around the contribution role of Jonathan toward 

David. It will be revealed in this paper about the weakness of that 

understanding. At the other side, there are many supports toward 

understanding about the contribution of Jonathan‘s role toward David, 

which was not based on emotional attitude only, but on the covenant 

relationship in order to give solution in the midst of tension in David – 

Saul‘s relationship.  

Key Words: Erotic relationship, covenant, politic affair, solution 

PENDAHULUAN 

Narasi Daud – Yonatan sudah menjadi perbincangan hangat dalam 

jangka waktu yang panjang. Markus Zehnder menyimpulkan 3 kelompok 
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penafsiran terhadap narasi Daud – Yonatan. Ketiga kelompok itu adalah 

sebagai berikut:
1
 

1. Kelompok yang menafsirkan narasi Daud – Yonatan sebagai narasi 

tentang relasi homoseksual antara Daud dan Yonatan. 

2. Kelompok yang menafsirkan narasi Daud – Yonatan menggunakan 

bahasa dan gambaran yang bersifat homoseksual namun meyakini 

tidak ada praktek-praktek homoseksual semisal persetubuhan di 

antara keduanya. 

3. Kelompok yang menafsirkan narasi Daud – Yonatan bukan sebagai 

relasi homoseksual melainkan contoh yang luar biasa tentang 

persahabatan dan kesetiaan. 

Dalam tulisan ini, penulis mencoba mengemukakan pendapat 

keempat, sebagai kelanjutan pendapat dari kelompok ketiga, bahwa 

narasi Daud – Yonatan menjadi semacam solusi penyeimbang terhadap 

ketegangan politik yang sedang terjadi pada saat itu. Anggapan dasar 

terhadap pendapat ini didasari oleh analisa struktur David Jobling sebagai 

berikut:
2
 

Bagian pertama tentang Saul – Daud       I Samuel 16:14-17:58 

Bagian pertama tentang Yonatan - Daud 18:1-5 
Bagian kedua tentang Saul - Daud 18:6-30 

Bagian kedua tentang Yonatan - Daud 19:1-7 

Bagian ketiga tentang Saul- Daud 19:8-24 
Bagian ketiga tentang Yonatan - Daud 20:1-21:1 

Bagian keempat tentang Saul- Daud 21:2-23:15a 

(dengan materi lainnya) 
Bagian keempat tentang Yonatan - Daud 23:15b-18 

Bagian kelima tentang Saul- Daud 23:19, dst. 

(dengan banyak materi lainnya) 

 

                                                             
1  Markus Zehnder, ―Observations on the Relationship between David and Jonathan 

and the Debate on Homosexuality,‖ dalam Westminster Theological Journal vol. 69 
(2007), pp. 128-129. 

2  David Jobling, ―The Sense of Biblical Narrative 1: Structural Analyses in the 
Hebrew Bible, 2nd Edition,‖ JSOTS 97 (Sheffield, UK: Sheffield Academic, 1986), 
p. 15. Penulis hanya menambahkan penegasan dalam setiap bagian Yonatan 

menjadi ―Yonatan – Daud‖.    
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Berdasarkan struktur di atas, jelas terlihat bahwa setiap narasi 

Yonatan – Daud menjadi semacam penyeimbang dari setiap narasi Saul – 

Daud yang secara umum diwarnai banyak ketegangan, khususnya terkait 

sikap permusuhan di pihak Saul. Jadi patut diduga bahwa setiap narasi 

Yonatan – Daud menyajikan ―aroma‖ persahabatan, yang bukan hanya 

memberikan pengaruh personal bagi Daud, tetapi juga pengaruh nasional 

terkait masa depan Israel dan calon raja besar mereka, Daud.    

ANALISA NARASI PERTAMA YONATAN – DAUD 

(1 SAMUEL 18:1-5) 

 

GARIS BESAR (PLOT) 1 SAMUEL 18:1-5 

Menarik untuk dicatat bahwa dalam 1 Samuel 18:1-5 tidak terdapat 

konflik sama sekali. Yang paling menarik pastilah tentang ketiadaan 

konflik batin Yonatan sehingga dia secara alami melakukan tindakan 

yang oleh sebagian besar penafsir dianggap sebagai penundukan diri dan 

penyerahan status ―calon raja berikutnya‖ dari dirinya kepada Daud.
3
 

Apakah ini penanda sisi ―feminim‖ Yonatan seperti ditegaskan berulang 

kali oleh Peleg
4
 atau bukti pengidentifikasian diri Yonatan, si pahlawan 

di 1 Samuel 14 dengan Daud, si pahlawan besar lainnya di 1 Samuel 17
5
? 

Dengan mempertimbangkan latar belakang 1 Samuel 18 di seputar 

euforia akibat kemenangan Daud terhadap Goliat, yang sebelumnya 

diwarnai oleh kegentaran semua orang di pihak Israel (termasuk 

Yonatan), maka argumentasi Peleg bahwa penyerahan jubah dan segala 

aksesoris perang oleh Yonatan kepada Daud merupakan tindakan 

                                                             
3 Lihat misalnya Yaron Peleg, ―Love at First Sight? David, Jonathan, and the Biblical 

Politics of Gender‖ dalam JSOT vol. 30.2 (2005), p. 181; Jonathan Rowe, ―Is 
Jonathan Really David‘s Wife? A Response to Yaron Peleg‖dalam JSOT vol. 34.2 
(2009), p. 186; Hayyim Angel, ―When Love and Politics Mix: David and His 
Relationship with Saul, Jonathan, and Michal‖ dalam JBQ vol. 40 no. 1 (March 
2012), p. 44; J. A. Thompson, ―The Significance of the Verb Love in the David-
Jonathan Narrative in 1 Samuel‖ dalam Vetus Testamentum, vol. 24 no. 3 (July 
1974), p. 336 melalui frasa ―…the stage for David‘s first major advance in his 

progress to the throne.‖ 
4 Peleg, pp. 173-174, 176, 181,  
5  Rowe, p. 185, melalui kata נַפְּׁשֹו  yang berarti ―as he himself‖ (seperti dirinya כְּ

sendiri), yang juga dimaknai ―…karena Daud seperti dirinya sendiri.‖ 
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penyerahan otoritas dan sifat kejantanannya
6
 adalah sangat tidak 

beralasan. Mengapa demikian? Sebenarnya, sifat jantan dan keberanian 

Yonatan (dan semua orang Israel) hilang sementara saat Goliat 

menantang mereka untuk berduel. Itu hilang sementara pada saat 

seseorang melihat musuh atau masalah lebih besar dari segala sesuatu, 

termasuk Tuhan! Dan itu akan tetap hilang bila seseorang tidak 

mengalami perubahan dalam perspektif hidup dan imannya! Jadi, penentu 

hilang tidaknya sifat jantan dan keberanian seseorang bukanlah suatu 

seremoni atau ritual tertentu (seperti penyerahan jubah dan aksesoris 

Yonatan kepada Daud) meskipun seremoni atau ritual dapat mendorong 

seseorang menjadi berani apabila dia melakukan apa yang diyakininya 

dalam seremoni dan tindakan ritual tersebut. Yonatan terbukti masih 

seorang pemberani karena akhir hidupnya ada di medan perang, bukan di 

kursi empuk istana! Tindakan Yonatan di 1 Samuel 18 lebih tepat 

dipahami sebagai pengakuan bahwa Daud lebih berani dari dirinya (dan 

juga orang Israel lainnya!), dan ternyata hanya Yonatan yang berani 

menunjukkan pengakuan terbuka seperti itu. Terlalu banyak orang seperti 

Saul dan Eliab serta orang-orang lainnya, baik dari zaman dahulu hingga 

zaman sekarang bahkan di republik ini, yang lebih suka menyimpan iri 

hati dan berusaha menjegal orang yang melakukan tindakan berani dan 

patriotik dan bukannya mengakui dan memuji tindakan-tindakan baik 

yang dilakukan seseorang. Garis besar 1 Samuel 18 tidak memakai 

elemen ―konflik‖ untuk menunjukkan ―kebesaran hati‖ Yonatan yang 

mengakui kelebihan Daud tanpa terjadi konflik internal di hati Yonatan. 

Ini juga menjadi penegas narasi sebelumnya. Dalam narasi pertama 

terkait relasi Saul dengan Daud, tidak terlihat adanya rasa iri hati Saul 

terhadap Daud. Berbeda dengan Peleg yang menganggap kontras usaha 

Saul memberi pakaian perang kepada Daud dengan penyerahan jubah dan 

aksesoris perang oleh Yonatan,
7
 penulis justru melihat kesejajarannya. 

Baik Yonatan (secara konsisten) dan Saul (dalam reaksi awalnya) sama-

sama menunjukkan kegembiraan dan penerimaan terhadap peran Daud 

sebagai pahlawan yang selalu berhasil dalam peperangan. Perhatikan 

                                                             
6     Peleg, p. 181.  
7   Ibid., Di mana Saul dianggap tetap menjadi ―pria‖ karena penolakan Daud untuk 

memakai baju perang yang kebesaran tetapi Yonatan dianggap telah menjadi 
―wanita‖ karena penerimaan Daud terhadap jubah dan aksesoris perang dari 

Yonatan.  
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bahwa respon Saul mulai berubah di 1 Samuel 18:5 (karena tidak ada 

respon dari raja sebagai si pemberi perintah perang kepada Daud) dan 

memuncak di 1 Samuel 18:6 ketika dirinya dibandingkan dengan Daud 

dan dianggap lebih inferior dibandingkan Daud. Sejak saat itu, narasi 

Saul – Daud dan narasi Yonatan – Daud selalu hadir dalam nuansa yang 

berbeda dan cenderung kontras. Yang pertama selalu diwarnai dengan 

rivalitas dan kebencian, sedang yang kedua selalu diwarnai dengan 

penghargaan dan kasih. Jadi jelaslah bahwa narasi Yonatan – Daud 

digunakan sebagai pengingat terhadap perubahan natur narasi Saul – 

Daud (narasi kedua sampai kelima, bila dibandingkan dengan narasi 

pertama).     

SUDUT PANDANG (POINT OF VIEW) 1 SAMUEL 18:1-5 

Jelas terlihat bahwa telah terjadi perubahan fokus dari kisah heroik 

kemenangan Daud terhadap Goliat menuju kisah pribadi antara Daud dan 

Yonatan. Dengan kata lain, terjadi perpindahan latar belakang dari situasi 

seputar medan pertempuran menjadi situasi di seputar istana. Kemudian, 

terjadi lagi perubahan fokus dari pembicaraan antara Saul dengan Daud 

menjadi interaksi (karena tidak ditemukan kata-kata Daud) antara 

Yonatan dengan Daud. Menganalisa kehadiran awalan   ְּכ dalam frasa 

ַדבֵּר ַכֹּלתֹו לְּ  ada beberapa kemungkinan terjemahan: ―about his ending to כֶּ

talk‖ (kira-kira di akhir pembicaraannya) atau ―nearly his ending to talk‖ 

(menjelang akhir pembicaraannya) atau ―as soon as his ending to talk‖ 

(segera setelah akhir pembicaraannya) atau ―after his ending to talk‖ 

(setelah akhir pembicaraannya).
8
 Semuanya ini menegaskan bahwa 

kemungkinan besar peristiwa terpikatnya hati Yonatan terhadap Daud 

tidak terjadi di tempat rahasia atau tersembunyi. Bodner menegaskan hal 

ini dengan mengungkapkan 2 hal penting. Pertama, narasi Yonatan – 

Daud ini terjadi pada hari yang sama dengan narasi Daud – Goliat. 

Kedua, Yonatan hadir dalam pembicaraan antara Saul dengan Daud.
9
 

Bergen secara implisit menunjukkan bahwa Yonatan tidak melakukan 

                                                             
8  Lihat Benjamin Davidson, The Analytical Hebrew and Chaldee Lexicon (Grand 

Rapids, MI: Zondervan, 1970), pp. 365-366.   
9   Keith Bodner, 1 Samuel: A Narrative Commentary (Sheffield, TN: Sheffield 

Phoenix, 2009), p. 191.   
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sesuatu yang tidak normal
10

 sehingga bukan hanya Yonatan, tetapi ―the 

house of Saul honors and elevates David,‖
11

 yaitu Saul dan segenap 

keluarga bahkan seluruh anggota kerajaan menghormati dan meninggikan 

Daud. Jadi jelaslah bahwa hujatan Saul kepada Yonatan di 1 Samuel 

20:30 bukan didasarkan ketertarikan Yonatan kepada Daud dalam 1 

Samuel 18:1-5, yaitu ketertarikan karena kesamaan beberapa sifat dan 

karakter, tetapi didasari oleh perubahan sikap Saul akibat perbandingan di 

1 Samuel 18:6. Selanjutnya juga dapat disimpulkan bahwa ketertarikan 

Yonatan kepada Daud bukanlah ketertarikan yang memalukan, penuh 

kontroversi, dan berbau skandal karena ketiadaan reaksi Saul terhadap 

ketertarikan Yonatan kepada Daud di 1 Samuel 18:1-5 meskipun Saul 

berada di tempat dan waktu yang sama dengan keduanya.      

Selain itu, jelas terlihat bahwa narator menuliskan narasi ini dari 

sudut pandang orang ketiga di mana narator tahu secara mendetail 

peristiwanya termasuk ungkapan hati Yonatan. Minimal ada dua 

indikator utama untuk menyingkap ungkapan hati Yonatan. Pertama, 

pemakaian kata ―kasih/cinta.‖ Kedua, perubahan latar belakang dari 18:4 

menuju 18:5. Terkait pemakaian kata ―kasih/cinta‖ ditemukan tiga 

pendapat para ahli: mereka yang meyakini bahwa itu adalah ―ungkapan 

cinta eros‖
12

 atau mereka yang meyakini bahwa itu terkait dengan 

komitmen perjanjian di antara keduanya
13

 atau mereka yang meyakini 

bahwa ungkapan kasih Yonatan bersifat pribadi dan politis.
14

 

Berdasarkan argumentasi kuat terkait pemakaian kata ָאהֵּב dalam konteks 

Yakub mengasihi Yusuf dan Benyamin (Kejadian 37:3-4; 44:20, 30) 

                                                             
10 Tentang ―kenormalan‖ tindakan Yonatan juga tampak dalam komentar Orly Keren, 

―David and Jonathan: A Case of Unconditional Love?‖ dalam JSOT vol. 37. 1 
(2012), p.  5 bahwa ketertarikan Yonatan bukanlah reaksi emosional yang spontan 
melainkan hasil dari proses panjang hasil pengenalannya terhadap kehadiran dan 
aktifitas Daud di seputar istana.  

11 Robert D. Bergen, The New American Commentary: An Exegetical and Theological 
Exposition of Holy Scripture, vol. 7: 1, 2 Samuel (Nashville, TN: B & H Publishing 
Group, 1996), p. 199. 

12   Seperti diyakini Schroer dan Staubli, yang dikutip Zehnder, p. 138.  
13 Zehnder, pp. 139-140, mendasari argumentasinya pada fakta bahwa pemakaian kata 

 di luar Kitab Kidung Agung terutama berkaitan dengan relasi antara YHWH ָאהֵּב
dengan umat-Nya, Israel sehingga ―kasih/cinta‖ Yonatan dipandang sebagai 
instrumen atau perpanjangan tangan kasih Allah kepada Daud.  

14  Lihat Keren, p. 8; Angel, p. 42; Bodner, p. 192.   
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yang tidak mungkin bernuansa seksual
15

 atau konteks Saul mengasihi 

Daud (1 Samuel 16:21) yang tidak mungkin menunjukkan cinta segitiga 

antara Saul, Daud, dan Yonatan
16

 atau konteks seluruh orang Israel dan 

orang Yehuda mengasihi Daud (1 Samuel 18:16) yang pasti bernuansa 

kekaguman dan dukungan politis para pengikut atau suporter terhadap 

Daud
17

 atau bahkan relasi kasih Hiram dengan Daud (1 Raja-Raja 5:1) 

yang langsung diartikan ―persahabatan‖ dalam teks Bahasa Indonesia, 

yaitu persahabatan politis antar kedua Negara,
18

 penulis yakin ungkapan 

kasih Yonatan bersifat pribadi dan politis. Penulis tertarik menganalisa 

pendapat Fewell dan Gunn yang langsung menyimpulkan bahwa Saul 

mencintai musiknya Daud dan bukan Daud itu sendiri; orang Israel 

mencintai gairah militer Daud dan bukan tergila-gila pada Daud seperti 

suporter/pengikut masa kini yang mengidolakan idolanya sedemikian 

rupa. Mengapa mereka menyimpulkan bahwa hanya Yonatan yang 

menunjukkan gairah abadi kepada Daud?
19

 Penulis melihat ketertarikan 

Yonatan haruslah dilihat dari sudut pandang politis yang dikombinasikan 

dengan sudut pandang pribadi. Ini berarti bahwa kekaguman Yonatan 

terhadap Daud adalah sejajar dengan kekaguman orang Israel dan Yehuda 

terhadap kemenangan demi kemenangan yang diraih Daud dan politis 

sifatnya. Narator menggunakan perbandingan ini untuk menegaskan 

‗kelayakan‘ Daud sebagai kandidat Raja berikutnya, yang layak untuk 

menjadi pemimpin Yonatan dan segenap pasukan (lingkaran dalam 

istana) bahkan seluruh rakyat Israel dan Yehuda (lingkaran luar istana). 

Tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa ketertarikan Yonatan mungkin saja 

bersifat pribadi. Dia menjadi semacam suporter yang dengan setia 

mendukung orang yang diidolakannya (yaitu Daud) tanpa menjadi 

tergila-gila pada Daud. Dia bukan termasuk suporter ‗gila‘ yang 

mengikuti kemana pun Daud pergi. Perubahan latar belakang dari 18:4 

                                                             
15 Lihat Zehnder, p. 140, yang memperhatikan struktur yang mirip dengan teks 1 

Samuel 18:1 berkat pemakaian kata  אהבה  (Kejadian 44:20), נפש, dan קשר (Kejadian 

44:30).  
16 Pendapat Gide yang dikutip oleh Danna Nolan Fewell dan David M. Gunn, Gender, 

Power, and Promise: The Subject of the Bible‘s First Story (Nashville, TN: 
Abingdon, 1993), p. 149.  

17  Erin E. Fleming, ―Political Favoritism in Saul‘s Court: נעם ,חפצ, and the 

Relationship between David and Jonathan‖ dalam JBL 135 No. 1 (2016), p. 23.  
18  Lihat Thompson, pp. 334-335.  
19  Fewell dan Gunn, p. 149.  
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menuju 18:5 menunjukkan hal itu. Setelah tindakan simbolis yang cukup 

detail dan internal sifatnya, ayat 5 menunjukkan tindakan Daud yang 

berperang di ranah eksternal dan di luar lingkungan istana. Bahkan Daud 

pergi berperang tanpa catatan narator tentang keikutsertaan Yonatan 

bersamanya. Ini sejalan dengan catatan-catatan berikutnya di mana 

Yonatan hanya sekali bertemu kembali dengan Daud setelah perpisahan 

mereka. Bahkan Yonatan meninggal tanpa kehadiran Daud.  

PENGATURAN WAKTU DALAM 1 SAMUEL 18:1-5 

Narator tidak tampak mengatur waktu secara jelas, khususnya 

terkait kapan tokoh Yonatan terlibat dalam pembicaraan antara Saul 

dengan Daud. Tetapi sangat mungkin diasumsikan bahwa Yonatan ada 

sejak semula bersama mereka, seperti yang sudah disebutkan di atas.
20

 

Demikian pula frasa ―Saul membawa dia (Daud)…‖ (18:2) menjadi agak 

aneh karena tidak ada transisi sama sekali mengingat ayat sebelumnya 

berbicara tentang Yonatan dan Daud. Ini kembali terjadi di ayat 5. 

Setelah pembahasan tentang tindakan Yonatan, ayat 5 berbicara tentang 

Daud yang maju berperang atas perintah Saul. Tentang ketidakjelasan 

pengaturan waktu ―masuk dan perginya‖ satu tokoh dengan tokoh 

lainnya, penulis melihat bahwa satu-satunya kesimpulan yang logis untuk 

kondisi ini adalah memang ada maksud khusus dari narator. Narator 

memang sengaja tidak mengatur waktu kehadiran atau ketidakhadiran 

Saul dan Yonatan untuk menunjukkan kolaborasi maksud keduanya 

terkait Daud. Mereka sehati dalam penilaian mereka secara umum 

terhadap Daud. Tetapi komentar ―Hal ini dipandang baik oleh seluruh 

rakyat dan juga oleh pegawai-pegawai Saul‖ (ayat 5) tanpa menyebut 

respon Saul itu sendiri menjadi semacam pendahuluan yang 

mempersiapkan pembaca terhadap perubahan sikap Saul terhadap Daud. 

Melanjutkan pendapat Morgenstern tentang belum adanya aturan atau 

prinsip yang jelas dan pasti tentang suksesi raja,
21

 penulis yakin bahwa 

pada saat itu juga belum ada aturan atau prinsip yang baku dan tegas 

tentang tindakan simbolis penyerahan hak sebagai raja kepada seseorang. 

                                                             
20    Lihat bagian ―Sudut Pandang.‖ 
21  Julian Morgenstern, ―David and Jonathan‖ dalam JBL Vol. 78 No. 4 (Dec. 1959), p.  

322.  
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Jadi, tindakan Yonatan
22

 belum tentu dipahami Saul sebagai tindakan 

simbolis penyerahan otoritas sebagai ―the next king‖ kepada Daud, lebih 

baik dimengerti bahwa Saul mengalami perubahan secara gradual dalam 

sikapnya terhadap Daud: dari sikap menerima (ayat 2) menjadi 

mempertanyakan (ayat 3-4) terus berubah menjadi sikap dilematis antara 

membutuhkan dan meragukan motif Daud (di ayat 5) dan akhirnya 

memuncak di ayat 6 menjadi kebencian terhadap Daud. 

KARAKTER DAN PENGKARAKTERAN (CHARACTER AND 

CHARACTERIZATION) DALAM 1 SAMUEL 18:1-5 

Yonatan adalah karakter paling dominan dalam bagian ini. Ini 

cukup mengejutkan mengingat dia terakhir kali disebut sebelum bagian 

ini di pasal 14. Jadi ada sekitar 4 pasal yang menunjukkan ketiadaan 

peran Yonatan. Tetapi seperti sudah disebutkan di atas,
23

 ketiadaan peran 

Yonatan bukan berarti hilangnya eksistensi Yonatan, khususnya terkait 

dengan kehadiran Daud di pasal 16. Ketiadaan peran Yonatan 

menunjukkan bahwa kehadiran Yonatan lebih bersifat mengamati 

daripada memberikan tanggapan atau komentar, dan setelah cukup 

melihat dan mengamati, barulah di pasal 18 Yonatan menunjukkan 

dukungan sepenuh hati, bukan setengah hati, terhadap Daud. Memang 

dukungan sepenuh hati seringkali bercampur aduk dengan dukungan 

suporter ‗gila‘ yang mendukung pujaannya, apapun juga yang dilakukan 

pujaannya itu. Karakter seperti itu sama sekali tidak tampak dalam diri 

Yonatan. Seperti sudah disebutkan sebelumnya, struktur 18:1 sangat 

mirip dengan struktur dalam relasi Yakub dan Benyamin.
24

 Dalam 

                                                             
22 Tentang tindakan Yonatan, lihat komentar Robert Alter, The David Story: A 

Translation with Commentary of 1 and 2 Samuel (New York, NY: W. W. Norton, 
1999), p. 112, sbb: ―…he is conveying these subliminally or proleptically rather 
than as a fully conscious act.‖ Artinya, bahkan Yonatan tidak sepenuhnya sadar dan 

bahwa tindakannya bukanlah tindakan formal penyerahan status ―the next king‖ 
kepada Daud. Ini lebih dianggap sebagai pengakuan terhadap kehebatan Daud, yang 
pada akhirnya berlanjut dengan penyerahan sepenuhnya status tersebut kepada 
Daud. Ini lebih dianggap sebagai ―proleptic‖: tindakan yang menjadi semacam 
nubuatan di masa mendatang. Jadi jelaslah bahwa kemungkinan besar Saul tidak 
menyadarinya, meskipun mungkin saja ada pertanyaan-pertanyaan tertentu di 
hatinya. 

23   Lihat bagian ―Sudut Pandang.‖ 
24   Lihat footnote no. 15. 
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struktur tersebut, relasi Yakub dapat dikatakan sangat emosional, seperti 

tampak dalam ungkapan yang dituliskan dua kali dan hampir verbatim 

(sangat mirip kalimatnya) sebagai berikut: ―… jika dia ditimpa 

kecelakaan … aku yang ubanan ini turun ke dunia orang mati…‖ 

(Kejadian 42:38; 44:29). Reaksi sejenis seperti ―turun ke dunia orang 

mati‖ yang dapat diartikan sebagai ungkapan ―keputusasaan‖ dan ―tidak 

ada gunanya lagi hidup‖ tidak ditemukan dalam diri Yonatan. Bukan 

hanya tidak bersikap negatif atau pesimis apalagi memiliki konsep ―cinta 

mati‖,
25

 Yonatan justru menampilkan dirinya sebagai pribadi yang positif 

dan mengasihi secara proporsional. Shimon Bhakon menggambarkan 

peran Yonatan yang minor but not insignificant (kecil tetapi bukan tidak 

penting), yang dilanjutkan dengan komentar bahwa Yonatan dikenal 

sebagai orang dengan kualitas moral yang tinggi dan tidak mementingkan 

diri sendiri.
26

 Orly Keren dengan baik menganalisa tindakan Yonatan 

yang dominan dalam mengekspresikan kasihnya kepada Daud sebagai 

tindakan kesetiaan (loyalitas) dari orang yang sebenarnya memiliki 

kedudukan tinggi (sebagai anak raja dan calon pengganti raja) kepada 

orang yang memiliki kedudukan yang lebih rendah. Sikap Yonatan ini 

jelas terbalik dan berbeda dari kebiasaan pada umumnya. Adalah biasa 

bagi orang yang memiliki kedudukan lebih tinggi untuk mendapatkan 

penghormatan dan komitmen kesetiaan dari orang yang lebih rendah 

                                                             
25  Bandingkan dengan hasil pengamatan  Lawrence S. Meyer dan Paul R. McHugh, 

―Sexuality and Gender: Findings from the Biological, Psychological, and Social 
Sciences,‖ The New Atlantis: A Journal of Technology and Society, No. 50 (Fall 

2016), p. 59, yang menyebutkan bahwa orang-orang dengan identitas non 
heteroseksual (yaitu homoseksual) dan transgender memiliki persentase lebih tinggi 
untuk mengalami gejala-gejala mental illness seperti kecemasan, depresi, keinginan 
untuk bunuh diri. Lihat juga Mark A. Yarnhouse, ―Integration in the Study of 
Homosexuality, GLBT Issues, and Sexual Identity‖ dalam Journal of Psychology 
and Theology, Vol. 40 No. 2 (2012), pp. 107-111, yang melihat banyak kesempatan 
dan peluang pelayanan kepada kelompok itu yang terfokus pada mental illness yang 
biasa dihadapi kelompok ini. Gejala-gejala seperti ini tidak pernah tampak dalam 

diri Yonatan, bahkan di saat-saat genting dalam hidupnya maupun dalam hidup 
sahabatnya, Daud.  

26   Shimon Bhakon, ―Jonathan‖ dalam JBQ Vol. 23 No. 3 (1995), p. 143. Dia menyebut 
bahwa Yonatan dikenal karena his nobility spirit. Longman Dictionary  of 
Contemporary English, s.v. ―Noble‖ menjelaskan kata ini sebagai ―deserving praise 
and admiration because of unselfishness and high moral quality.‖ Jadi orang yang 
memiliki nobility spirit adalah orang yang mendapatkan penghargaan atau 
penghormatan dari orang lain karena kualitas moralnya yang tinggi dan tidak 

mementingkan diri sendiri. 
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kedudukannya. Selain itu, tindakan Yonatan jelas bukan tindakan yang 

emosional, meskipun jarang dan tidak biasa dilakukan. Tindakan ini 

didasari oleh kesadaran bahwa dirinya tidak mutlak harus menjadi raja 

berikutnya, karena ada orang yang lebih mumpuni.
27

 Ini ditunjukkan, 

salah satunya melalui tindakan simbolis berupa penyerahan senjata, yang 

menurut Orly Keren adalah simbol penyerahan otoritas militer mengingat 

Yonatan sebelumnya adalah pemimpin pasukan Israel.
28

 

Daud menjadi tokoh yang misterius dalam teks ini. Mengapa 

narator menggambarkan Daud sedemikian pasif? Graeme Auld 

menegaskan bahwa bentuk Niphal dari kata ―berpadulah‖ atau ―terikat‖ 

memiliki nuansa relasi sejajar di antara dua pihak dan bukan tindakan 

pasif dari salah satu pihak. Ini juga berlaku bagi kata ―kasih‖.
29

 Namun 

analisa Auld berikutnya memberikan petunjuk penting. Auld 

menyebutkan sesuatu yang tidak biasa, yang terjadi pada Daud, si 

pemenang. Biasanya, sang pemenang diijinkan pulang ke rumah ayahnya 

dan merayakan kemenangan bersama anggota keluarganya, tetapi Daud 

tidak diijinkan dan tidak bebas untuk pulang ke rumah ayahnya.
30

 Ini 

menandakan bahwa Daud belum ―bebas‖ untuk melakukan sesuatu. 

Penulis melihat hal ini sebagai petunjuk terkait sikap pasif Daud dalam 

bagian ini. Daud sedang mengamati apa yang sesungguhnya sedang 

terjadi, khususnya terkait respon Yonatan yang sedemikian positif, dan 

respon Saul yang positif tetapi agak ambigu. Gambaran Daud di 18:1-5 

adalah Daud yang menunggu dan melihat (wait and see) sampai 

semuanya menjadi lebih jelas. Selain itu, pengkarakteran Daud yang pasif 

dalam bagian ini sebenarnya menjadi bukti kuat untuk menolak teori 

                                                             
27 Berdasarkan ungkapan Joyce G. Baldwin, TOTC: 1 & 2 Samuel (Downers Grove, 

IL: IVP, 1988), p. 129 berikut: ―In our political world, where power plays such an 
important role, what would be thought of a prince who voluntarily renounced his 
throne in favour of a friend whose character and godly faith he admired? It is 

unusual theme, unique, maybe,‖ dihasilkan perenungan berikut yang mungkin perlu 
disimak bersama: ―Masih adakah ruang di luar penggunaan kekuasaan dan otoritas 
bagi mentalitas kerendahan hati untuk menghasilkan tindakan-tindakan yang unik 
dan berharga?‖  

28 Lihat Orly Keren, pp. 9-12, tentang diskusi poin (2) terkait level politis dari 
ungkapan ―kasih‖ Yonatan kepada Daud. 

29 A. Graeme Auld, The Old Testament Library: I & II Samuel (Louisville, KY: 
Westminster John Knox, 2011), p. 214.  

30   Auld, p. 214. 
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relasi erotis antara Daud dan Yonatan. Mengapa demikian? Mereka yang 

mengusulkan teori erotis biasanya berpendapat bahwa Yonatan adalah 

―wanita‖
31

 atau bahkan ―istri Daud yang sesungguhnya‖
32

 dan bersikap 

pasif. Teks dengan jelas menampilkan yang sebaliknya: Yonatan sangat 

aktif sementara Daud terkesan pasif. Fakta Yonatan yang aktif dengan 

sendirinya menggugurkan teori Yonatan yang ―feminim‖ dan yang 

terdiskualifikasi dari kandidat untuk menjadi the next king of Israel.   

Saul adalah sosok yang ambigu. Salah satu sikap ambigu Saul 

mungkin diakibatkan tindakan Yonatan yang ambigu artinya bagi Saul. 

Ackroyd yang dikutip Brueggemann dan McCarter, Jr. mengamati bahwa 

kata קשר selain berarti ―terikat‖ juga dapat berarti ―konspirasi.‖
33

 Selain 

itu, Bodner mencermati perbedaan pengkarakteran Saul di 18:2 dengan 

Saul di 16:22. Saul sebelumnya disebutkan mengirim utusan kepada Isai 

untuk meminta ijin agar Daud tetap tinggal bersamanya dan menjadi 

pelayannya. Namun ungkapan seperti itu tidak muncul di bagian ini. Saul 

kemungkinan meminta secara pribadi kepada Daud agar dia tidak pulang 

dan tetap tinggal di istana.
34

 Kedua fakta di atas mungkin saja 

menghasilkan perasaan ambigu di hati Saul terkait Daud, yang 

mengakibatkan dirinya sulit untuk berpendapat dan melakukan tindakan 

tertentu atau justru melakukan tindakan yang ambigu pula seperti 

melarang Daud pulang di ayat 2. Namun perasaan dan tindakan ambigu 

bukanlah sesuatu yang netral; hanya diperlukan stimulan kecil semisal 

pujian tidak seimbang para wanita di ayat 6 untuk mengubah semuanya. 

Perasaan ambigu tentang apakah tindakan Yonatan tulus atau ada 

konspirasi di baliknya, akhirnya sepenuhnya berubah menjadi kecurigaan 

bahwa Yonatan dan Daud sedang merencanakan sebuah konspirasi (lihat 

komentar Saul di 22:8, 13). Tindakan Saul yang tidak membiarkan Daud 

pulang ke rumah Isai juga bersifat ambigu. Apakah itu tanda dia 

menerima dan mengintegrasikan Daud sehingga menjadi bagian dari 

                                                             
31 Contohnya pendapat Fewell dan Gunn, p. 150. 
32  Salah satunya adalah pendapat Ackerman yang dikutip oleh Zehnder, p. 159. 
33 Walter Brueggemann, Interpretation: First and Second Samuel (Louisville, KY: 

John Knox, 1990), p. 138; P. Kyle McCarter, Jr., The Anchor Bible: 1 Samuel, A 
New Translation with Introduction and Commentary (Garden City, NY: Doubleday, 
1980), p. 305. 

34   Bodner, p. 192. 
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―House of Saul‖
35

 ataukah sebagai bagian dari rencana untuk tetap 

―memata-matai‖ setiap gerak gerik Daud? Perasaan dan tindakan ambigu 

itu seperti lampu ―flip flop‖ (menyala, mati, menyala, dan seterusnya), 

sesuatu yang berubah-ubah dan gampang goyah
36

 sehingga tidak dapat 

diandalkan.  

Rakyat dan para pegawai
37

 Saul adalah tokoh terakhir yang 

disebutkan dalam bagian ini. Mereka adalah tokoh datar atau satu 

dimensi, yang kehadirannya hanya disebutkan menyetujui dan 

mendukung apa yang telah dilakukan Daud, yaitu keberhasilannya dalam 

setiap peperangan. 

Menelisik tokoh-tokoh yang disebutkan dalam bagian ini, adalah 

alami bagi seorang Daud untuk menjalin relasi dekat dan intim dengan 

Yonatan (selain dengan Tuhan tentunya) dan bukan dengan Saul atau 

yang lainnya. Bukan dengan Saul, yang dalam narasi-narasi berikutnya 

jelas terjebak dalam mental illness, yang tampak dalam sikap paranoid 

dan ketakutan yang berlebih-lebihan. Dan ini sangat merugikan, bukan 

hanya bagi dirinya sendiri, tetapi juga bagi orang lain. Daud juga tidak 

terlihat membangun relasi yang dekat dengan rakyat dan para pegawai 

Saul karena mereka hanyalah suporter penggembira yang bisa berubah 

kapan saja atau suporter ‗gila‘ yang bisa saja merugikan diri sendiri 

ataupun idolanya
38

 demi memuaskan fantasi tidak normalnya. Secara 

normal Daud pasti memilih membangun relasi dengan Yonatan, yang 

jauh dari kesan mengalami mental illness. Ini diperkuat dengan karakter 

Yonatan yang disebut memiliki nobility spirit, yaitu kerelaan hati untuk 

mengorbankan kepentingan pribadi demi kepentingan yang lebih besar.     

 

                                                             
35  Seperti pendapat Rowe, p. 189. 
36  Lihat komentar Patricia K. Tull, ―Jonathan‘s Gift of Friendship‖ dalam 

Interpretation Vol. 58 No. 2 (April 2004), p. 136, yang membandingkan Saul yang 
seperti ―flip flop‖ dengan Yonatan yang tidak tergoyahkan. 

37 Robert P. Gordon, The Library of Biblical Interpretation: I and II Samuel (Grand 
Rapids, MI: Zondervan, 1986), p. 160, menyebut mereka sebagai ―calon potensial 
pesaing Daud‖ tetapi ternyata dapat menerima kepemimpinan Daud.  

38 Misalnya peristiwa penusukan petenis dunia Martina Hingis oleh penggemar 

‗gilanya‘.  
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KEKOSONGAN (GAPS) DALAM 1 SAMUEL 18:1-5 

Seperti sudah disebutkan sebelumnya, terdapat ―kekosongan‖ 

tanggapan Saul dan Daud terhadap Yonatan, di mana yang pertama 

mengarah pada sikap ambigu yang akhirnya berubah secara drastis 

menjadi tindakan yang negatif bahkan destruktif. Sementara yang kedua 

lebih mengarah pada tindakan wait and see untuk menentukan tindakan 

berikutnya. Brueggemann menawarkan kemungkinan lain, namun esensi 

sifatnya terkait kekosongan tanggapan keduanya, yaitu kekosongan peran 

Tuhan dalam narasi ini. Terkait Saul, Brueggemann menegaskan bahwa 

Saul ―mengetahui semuanya,‖ khususnya pemikiran-pemikiran yang 

belum tentu benar namun yang telah membuatnya terjebak dalam pusaran 

tindakan mengasihani diri sendiri yang tiada batasnya. Sebaliknya, Saul 

tidak memahami sama sekali tentang kehendak Tuhan dalam perspektif 

yang lebih luas sehingga dia gagal untuk melihat bahwa yang 

mengancam tahtanya bukanlah Daud, melainkan Tuhan itu sendiri 

dengan kehendak-Nya yang kekal bagi Daud!
39

 

 Kekosongan peran Tuhan justru tidak berpengaruh negatif 

terhadap perilaku Daud. Alasannya sederhana: Daud mengerti peran 

Tuhan dalam hidup dan masa depannya. Keterkaitan gramatika 18:1 

dengan keseluruhan pasal 17
40

 bersifat strategis, karena menegaskan 

tindakan Daud yang bergantung penuh pada Tuhan dan kehendak-Nya. 

Jadi kekosongan peran Tuhan di sini juga strategis sifatnya, yaitu 

menegaskan keleluasaan peran manusia dalam mengambil keputusan 

strategis tanpa harus diartikan sebagai tindakan melawan kehendak 

Tuhan. 

PENGULANGAN (REPETITION) DALAM 1 SAMUEL 18:1-5 

Secara kasat mata setiap pembaca pasti melihat pengulangan kata 

―jiwa‖ (נֶּפֶּׁש) sebanyak empat kali yang dipadukan dengan kata 

―mengasihi‖ (ָאַהב) sebanyak dua kali.  Zehnder dengan teliti sudah 

                                                             
39 Walter Brueggemann, David and His Theologian: Literary, Social, and Theological 

Investigations of the Early Monarchy (Eugene, OR: Cascade, 2011), p. 105. 
40    Lihat fungsi awalan   ְּכ dalam frasa ַדבֵּר  ‖.pada bagian ―Sudut Pandang כֶַּכֹּלתֹו לְּ
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menolak penyamaan ekspresi kedua kata ini dengan apa yang tertulis 

dalam Kidung Agung 1:7. Dalam 1 Samuel 18 ini, kata ―jiwa‖ lebih 

banyak digunakan sebagai pembanding (yaitu: ―mengasihi seperti 

dirinya/jiwanya sendiri‖) sementara dalam Kidung Agung 1:7, kata 

―jiwa‖ adalah subyek dari kata ―mengasihi‖ (yaitu: ―engkau yang jiwaku 

kasihi‖) sehingga lebih tepat dihubungkan dengan Imamat 19:18 

(―kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri)
41

 yaitu kasih 

kepada orang lain secara umum dan bukan kasih erotis. Ini lebih 

menyangkut komitmen Yonatan untuk mengasihi Daud karena adanya 

kesamaan, meskipun tidak dipungkiri tetap ada perbedaan  di antara 

keduanya. Sekali lagi perlu ditegaskan bahwa ini bukanlah kasih dari satu 

pihak (Yonatan) mengingat sikap mereka berlanjut dengan tindakan 

mengikat perjanjian di antara mereka dan keturunan mereka. Terkait 

dengan konsep perjanjian, Olyan mengutip pemahaman klasik dari Moran 

tentang esensi perjanjian kasih adalah saling menguntungkan sifatnya: si 

tuan mengasihi bawahannya, demikian pula bawahan mengasihi 

tuannya.
42

 Tindakan Yonatan adalah gambaran kasih yang berkorban: 

sebelum menyatakan komitmen kasihnya kepada Daud, dia terlebih 

dahulu ―menukar‖ posisinya yang lebih tinggi (sebagai putra raja) dengan 

posisi mengabdi kepada Daud (ada di posisi yang lebih rendah). 

STRUKTUR SIMETRIS 1 SAMUEL 18:1-5 

Struktur Pengulangan Bergantian (Alternating Repetition) ada 

dalam bagian ini: 

A. Relasi Yonatan dan Daud (ayat 1) 

 B. Perintah Saul kepada Daud (ayat 2) 

A‘. Relasi Yonatan dan Daud (ayat 3) 

 B‘. Penyerahan otoritas Yonatan kepada Daud (ayat ) 

 B‘‘. Perintah Saul kepada Daud (ayat 5) 

Struktur di atas menunjukkan bahwa dalam bagian pertama, relasi 

Yonatan dengan Daud diinterupsi oleh perintah Saul kepada Daud. Tetapi 

                                                             
41  Zehnder, pp. 145-146. 
42 Saul M. Olyan, ―Honor, Shame, and Covenant Relations in Ancient Israel and Its 

Environment,‖ dalam JBL Vol. 115 No. 2 (1996), p. 204. 
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menarik untuk dicatat bahwa dalam bagian kedua, tindakan Yonatan 

menginterupsi perintah Saul dan menjadi semacam contoh atau 

pembanding. Meskipun dalam bagian ini, perintah Saul belum bersifat 

otoriter dan memaksa, tetapi ―aroma‖ seperti itu sudah sedikit 

―disebarkan‖ oleh narator di sini. Itu menjadi jelas segera setelah 

perasaan iri hati muncul di hati Saul (ayat 6). Tetapi bagian ini seolah 

memberikan semacam ―solusi‖ melalui tindakan Yonatan yang sangat 

tidak mementingkan diri sendiri. Dengan kata lain, solusi untuk 

mengatasi perasaan iri yang memenuhi hati seseorang adalah dengan 

mengenyahkan perasaan harga diri yang sedemikian tinggi dan diganti 

dengan sikap penyerahan diri sepenuhnya kepada kehendak Tuhan yang 

kekal dan final sifatnya demi kepentingan yang lebih besar. 

ANALISA NARASI KEDUA YONATAN – DAUD 

(1 SAMUEL 19:1-7) 

 

GARIS BESAR (PLOT) 1 SAMUEL 19:1-7 

 

Pembelaan Yonatan muncul dua kali. Pertama, dengan meminta 

Daud bersembunyi (ayat 1b) yang memunculkan dua akibat: di satu sisi 

menolong Daud untuk sementara dari ancaman Saul; tetapi di sisi lain 

membuat keberpihakan Yonatan kepada Daud makin jelas dan penanda 

konflik ayah (Saul) dengan anak (Yonatan) karena sikap dan pandangan 

yang berbeda terhadap Daud. Ini berlanjut pada pembelaan kedua 

Yonatan yang terbuka sifatnya (ayat 3-5) dan berfokus pada segala 

kebaikan yang pernah dilakukan Daud bagi Saul dan seluruh Israel. Ini 

bukan usaha menutupi yang jahat dengan kebaikan yang semu. Dan 
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respon Saul berupa janji untuk tidak membunuh Daud pasti sementara 

sifatnya (ayat 6) karena dalam bagian berikutnya Saul tetap memburu 

demi menangkap dan membunuh Daud. Karena itu, dalam plot ini tidak 

terlihat aksi sepenuhnya berakhir dan Daud bekerja kembali pada Saul 

hanya untuk sementara waktu.  

SUDUT PANDANG (POINT OF VIEW) 1 SAMUEL 19:1-7 

Narasi ini ditulis dari sudut pandang orang ketiga di mana narator 

mengungkapkan dengan jelas inisiatif Yonatan untuk membela Daud 

termasuk detail pembelaannya. Menarik untuk dicermati bahwa narator 

memulai dengan alasan di balik pembelaan Yonatan: ―tetapi Yonatan 

anak Saul sangat suka kepada Daud‖ (ayat 1b). Fleming menegaskan 

bahwa meskipun kata חפץ (suka)  bisa bernuansa seksual seperti dalam 

Kejadian 34:19 dan Ester 2:14, pemakaian yang hampir identik dalam 1 

Samuel 18:22 oleh Saul yang bersifat politis mendukung konsep bahwa 

ungkapan ―suka‖ Yonatan juga memiliki unsur politis.
43

 Penulis 

berpendapat bahwa penambahan kata אֹד  sengaja dibuat untuk מְּ

membedakan motif politis Saul dan Yonatan: berbeda dengan ungkapan 

―suka‖ Saul yang pura-pura dan penuh tipu muslihat, ungkapan ―suka‖ 

Yonatan adalah tulus demi kelanjutan peran positif Daud bagi istana dan 

bagi Israel. Karena itu, secara obyektif Yonatan mengungkapkan apa 

yang telah Daud lakukan, termasuk mengingatkan Saul untuk tidak 

berbuat dosa dengan membunuh Daud yang tidak bersalah (ayat 5). Jadi 

kata אֹד  bukan menegaskan karakter Yonatan yang tergila-gila pada מְּ

Daud tetapi rasa suka yang ada dalam kadar kewarasan seseorang. Ini 

tampak dalam perbandingan Firth antara pasal 18 dengan pasal 19 

berikut:
44

  

Daud dan Yonatan   18:1-5  19:1-7 

Perang dengan Filistin   18:6-9  19:8 

Roh jahat yang mendukakan  18:10-11 19:9-10 
Daud dan Anak Perempuan Saul  18:17-30 19:11-16 

 

                                                             
43  Fleming, p. 205.  
44 David G. Firth, Apollos Old Testament Commentary: 1 and 2 Samuel (Downers 

Grove, IL: IVP, 2009), p. 215. 
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Jadi, pembelaan Yonatan terutama bersifat politis demi masa depan 

Israel karena ada musuh eksternal (Filistin) dan internal (Saul yang sering 

diganggu roh jahat) sehingga kandidat utama yaitu Daud, yang sejauh ini 

menunjukkan perilaku yang positif dan jauh dari kesan ketidakwarasan, 

harus mendapatkan perlindungan. 

PENGATURAN WAKTU DALAM 1 SAMUEL 19:1-7 

Waktu bergulir cepat karena narator hanya menyebutkan 

pengumuman Saul di depan umum bahwa Daud harus dibunuh. Tidak ada 

alasan di balik keputusan tersebut. Juga tidak disebutkan langkah-langkah 

selanjutnya terkait keputusan tersebut. Mungkin ini memang refleksi dari 

tindakan Saul yang bersifat sporadis, tanpa rencana yang mendetail, 

karena hanya didasarkan pada dorongan hati yang impulsif sifatnya. 

Setelah berganti latar belakang di mana kemungkinan Yonatan 

berbicara pribadi dengan Daud, waktu melambat. Yonatan memberikan 

instruksi secara mendetil. Ungkapan ר  dapat memberikan makna ַבבֹקֶּ

ganda: ―until the morning‖ (sampai pagi)
45

 yang berarti berjaga-jaga 

sampai pagi, tiba juga bisa berarti ―in the morning‖ (di pagi hari)
46

 yang 

mengindikasikan tindakan berjaga-jaga di pagi hari terkait tindakan 

bersembunyi di tempat yang telah ditentukan oleh Yonatan. Penulis 

cenderung menggabungkan keduanya: Daud diminta berjaga-jaga dari 

sekarang sampai pagi hari tiba dan di pagi hari diminta untuk 

bersembunyi sambil tetap berjaga-jaga terhadap segala kemungkinan 

yang terjadi. Yang tidak kalah menariknya, Yonatan terlihat memahami 

situasi orang bersembunyi, yang mungkin saja dipenuhi oleh tanda tanya 

tentang apa yang akan terjadi sehingga mengatur pembicaraan dengan 

Saul di sekitar tempat persembunyian Daud supaya Daud dapat 

mendengar sebagian pembicaraan mereka.
47

 

                                                             
45 Seperti dalam terjemahan Warren Baker, eds., The Complete Word Study Old 

Testament (Chattanooga, TN: AMG, 1994), p. 773. 
46  Seperti dalam terjemahan John Joseph Owen, Analytical Key to the Old Testament, 

vol. 2: Judges – Chronicles (Grand Rapids, MI: Baker, 1992), p. 216. 
47  Firth, p. 216. 



Jurnal Theologi Aletheia Vol. 18 No.11, September 2016    33 

Waktu juga terlihat melambat saat Yonatan menjelaskan, 

meyakinkan, bahkan memberikan alarm tanda bahaya kepada Saul. 

Perbandingan komentar narator terhadap Yonatan yang ―sangat suka‖ 

אֹד) ץ…מְּ terhadap Daud (ָחקֵּ  dengan pembelaan Yonatan bahwa Daud 

sudah melakukan apa yang ―sangat baik‖ (אֹד  bagi Saul, menarik (טֹוב…מְּ

untuk disimak. Ini mengingatkan bahwa sebelumnya, dalam waktu yang 

tidak terlalu lama, Saul melihat apa yang diperbuat Daud adalah ―sangat 

baik‖ sehingga Saul ―menyukai atau mengasihi‖ Daud. Namun semua itu 

berubah karena respon Saul yang tidak tepat yang justru menumbuhkan 

benih iri hati yang berkembang pesat dalam waktu singkat. Sebaliknya 

bagi Yonatan. Penilaian bahwa apa yang Daud lakukan adalah sangat 

baik
48

 membuatnya sangat menyukai Daud. Sekali lagi ini bukan 

menunjuk pada perasaan erotis tetapi perasaan kasih yang wajar yang 

didasari oleh penilaian obyektif meskipun tidak dipungkiri ada unsur-

unsur subyektif dalam perkembangannya. 

Waktu kembali bergulir cepat saat menceritakan respon Saul. 

Tidak disebutkan argumentasi Saul. Hanya disebutkan bahwa Saul 

menerima pendapat Yonatan dan berjanji untuk tidak membunuh Daud. 

Demikian pula kesediaan Daud untuk kembali bekerja pada Saul. Tidak 

disebutkan dialog, entah perasaan ragu atau perasaan lainnya, mengingat 

apa yang terjadi sebelumnya, yang mendorongnya untuk bersembunyi 

dari Saul.   

KARAKTER DAN PENGKARAKTERAN (CHARACTER AND 

CHARACTERIZATION) DALAM 1 SAMUEL 19:1-7 

Yonatan kembali menjadi karakter paling dominan dalam bagian 

ini. Yonatan menunjukkan bahwa dirinya adalah pengamat, pengatur 

strategi, dan pelaksana (eksekutor atau orator) yang hebat. Untuk dapat 

melakukan pembelaan yang baik terhadap seorang penguasa (yaitu raja) 

yang sudah menjatuhkan keputusannya, dia memerlukan bukti-bukti 

penting sebagai hasil dari pengamatannya terhadap Daud. Tetapi sebelum 

itu terlaksana, dia harus mengatur strategi dengan baik, mulai dari 

                                                             
48 Dengan asumsi bahwa ini bukan hanya ditujukan kepada Saul, tetapi juga refleksi 

pendapat Yonatan terhadap Daud. 
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mempersiapkan Daud dan tempat persembunyiannya sampai dengan 

mengajak Saul berdiskusi di tempat di mana Daud bersembunyi. Ini 

bukan hal yang mudah, bahkan sesuatu yang strategis sifatnya. Dan 

ternyata Yonatan adalah seorang orator sekaligus eksekutor yang hebat, 

yang bisa meyakinkan Saul untuk mengubah keputusannya, meskipun 

untuk sementara waktu. Tentang kemampuan retorika Yonatan sebagai 

seorang orator di hadapan Saul, Smith menggunakan kata panegyric
49

 

yaitu ucapan atau tulisan formal dalam rangka memuji pribadi atau 

pencapaiannya yang tersohor atau sebuah pujian formal dan terperinci.
50

 

Daud dan Saul menjadi tokoh datar, yang disebutkan hanya 

menerima usulan Yonatan. Penulis beranggapan bahwa narator memilih 

untuk tidak menyebutkan ungkapan hati Daud dan Saul sebagai respon 

terhadap apa yang diusulkan Yonatan. Yang disebut hanyalah keputusan 

akhir Daud dan Saul, dan semuanya seperti yang diharapkan oleh 

Yonatan. Tentang minimnya aktifitas Saul, yang jelas berbeda dengan 

aktifitas di pasal 18 yang banyak memuat intrik Saul,
51

 membuktikan 

keberhasilan diplomasi Yonatan. Dengan kata lain, kebencian Saul (18:6-

25) ―diserap‖ oleh tindakan strategis Yonatan (19:1-7) demi kepentingan 

Saul dan Daud, juga tindakan destruktif Saul di 19:9-20:34 ―diserap‖ oleh 

tindakan strategis (20:35-43) yang berorientasi pada dukungan terhadap 

Daud.   

KEKOSONGAN (GAPS) DALAM 1 SAMUEL 19:1-7 

Apa yang diusahakan oleh Yonatan dalam bagian ini oleh beberapa 

penafsir disebut sebagai usaha melakukan rekonsiliasi antara Daud dan 

Saul, yang ditandai dengan kepulangan kembali Daud ke istana.
52

 Namun 

ada sedikit ―kekosongan‖ dalam rekonsiliasi ini. Narasi tidak mencatat 

sama sekali tentang penyambutan Saul saat Daud kembali ke istana. 

                                                             
49 Henry Preserved Smith, ICC: The Books of Samuel (Edinburgh: T&T Clark, 1977), 

p. 176. 
50 Webster‘s New Twentieth Century Dictionary of the English Language, 2nd Edition, 

s.v. ―Panegyric.‖  
51 Lihat David M. Gunn, ―The Fate of King Saul: An Interpretation of Bible Story,‖ 

JSOTS 14 (Sheffield, UK: Sheffield Academic, 1984), p. 81. 
52 Lihat misalnya Ralph W. Klein, WBC Vol. 10: 1 Samuel (Waco, TX: Word 

Publishing, 1983), p. 196 dan Bergen, p. 206. 
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Demikian juga halnya dengan komunikasi keduanya. Sama sekali tidak 

tercatat. Ada ―kekosongan‖ lain yang juga tidak tercatat dalam bagian ini. 

Kata ―perjanjian‖ atau tindakan simbolis perjanjian selalu ditemukan 

dalam ketiga narasi lainnya (18:3; 20:41-42; 23:18) tetapi tidak ada 

dalam bagian ini. Itu bukan berarti tidak ada ―perjanjian‖ di antara Daud 

dan Yonatan. McCarter, Jr. menyimpulkan studi di dalam dan di luar 

Alkitab tentang terminologi perjanjian melalui pemakaian kata ―baik‖, 

yaitu kata yang muncul dalam penilaian Yonatan bahwa Daud telah 

melakukan ―apa yang baik,‖ sebagai berikut:
53

 

―…‘good(ness)‘ describes the proper treatment of one another by 

partners in a formal political relationship; in particular, to ‗do good‘ 

… is to treat one‘s lord, vassal, or ally (as the case may be) in the 

right way; to ‗seek good‘ is to act as a friend or loyal ally….‖ 

Dari kenyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa ―kekosongan‖ 

perjanjian antara Daud dan Yonatan telah digantikan oleh tindakan 

Yonatan yang tidak kenal menyerah untuk meyakinkan Saul bahwa 

rencana membunuh Daud adalah tindakan yang tidak tepat, di luar batas 

perjanjian. Sebaliknya, kekosongan komunikasi antara Saul dan Daud 

menunjukkan bahwa rekonsiliasi itu hanyalah formalitas belaka. Tidak 

terjadi rekonsiliasi sejati karena ketidakhadiran ciri-ciri ―kebaikan,‖ 

khususnya di pihak Saul. Tindakan formal tidak akan menghasilkan apa-

apa bila kehilangan esensi perjanjian. Sebaliknya, ketidakhadiran kata 

―perjanjian‖ atau bahkan ketidakhadiran salah satu pihak tidak berarti 

kehilangan makna ―perjanjian.‖ Sekali lagi ini membuktikan bahwa 

pemakaian kata ―kasih‖ atau ―suka‖ menunjukkan kesungguhan Yonatan 

dalam membela Daud sesuai dengan perjanjian yang telah mereka 

lakukan, dan bukan mengarah pada perilaku erotis di antara keduanya. 

 

 

 

                                                             
53   McCarter, Jr., p. 322. 
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PENGULANGAN (REPETITION) DALAM 1 SAMUEL 19:1-7 

Kata ―berbuat dosa‖ (ָחָטא) diulangi sebanyak tiga kali  dan pada 

dasarnya berarti miss (a goal or a way)
54

 dan dapat diterjemahkan tidak 

tepat sasaran atau kehilangan arah/jalan. Secara teologis itu berarti 

―manusia yang tidak bisa memenuhi tuntutan hukum Allah (karena selalu 

tidak tepat sasaran) sehingga kehilangan arah dan berjalan di jalan yang 

salah.‖ Tetapi dalam konteks narasi ini, bisa diartikan sebagai tindakan 

berdosa karena melakukan sesuatu namun tidak tepat sasaran, yaitu 

melakukan pembalasan kepada orang yang tidak melakukan kejahatan 

kepadanya. Perlu dipahami bahwa itu bukan berarti bahwa teks ini 

melegalkan tindakan pembalasan, tetapi dibandingkan dengan tindakan 

tingkat rendah (di mana orang membalas tindakan jahat dari orang lain), 

tindakan yang akan dilakukan Saul ada di tingkat yang lebih rendah lagi. 

Dan itu sangat tidak pantas untuk dilakukan. Ini ditegaskan dengan 

pemakaian kata ִחנָם yang berarti ―without cause‖ (tanpa alasan) atau 

―for no purpose‖ (tanpa tujuan) atau ―in vain‖ (dengan sia-sia) atau 

―undeservedly‖ (secara tidak patut atau layak atau pantas).
55

 

Kesimpulannya, karena perintah untuk membunuh Daud diputuskan 

tanpa didasari alasan yang jelas, maka dalam pelaksanaannya akan 

dilakukan secara sporadis tanpa tujuan yang jelas sehingga hanya 

menghasilkan kesia-siaan belaka. Hal itu juga tidak patut dilakukan. 

Sebaliknya, pembelaan Yonatan didasarkan pada alasan yang kuat dan 

tujuan yang jelas sehingga bukan merupakan suatu kesia-siaan dan layak 

untuk dilakukan atau diperjuangkan. 

 

 

 

 

                                                             
54 William L. Holladay, A Concise Hebrew and Aramaic Lexicon of the Old Testament 

(Grand Rapids, MI: Eerdmans, 1988) 100. Bandingkan dengan Francis Brown, S. R. 
Driver, and Charles A. Briggs, Hebrew and English Lexicon of the Old Testament 
(Peabody, MA: Hendrickson, 1996) 307.   

55  Holladay, 110; Brown, Driver, and Briggs, 336. 
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ANALISA NARASI KETIGA YONATAN – DAUD (1 SAMUEL 20) 

GARIS BESAR (PLOT) 1 SAMUEL 20 

 

 Garis Besar 1 Samuel 20 cukup rumit karena terbagi dalam dua alur 

cerita yang menggambarkan dua macam konflik. Dalam alur pertama, 

penulis menyebutnya sebagai potential conflict (konflik potensial) yang 

didasari oleh perbedaan persepsi Daud dan Yonatan terhadap Saul. Daud 

di 20:1 mengeluh karena dikejar-kejar Saul (19:11-24) sedangkan 

Yonatan berasumsi bahwa Saul pasti memberitahukan segalanya sebelum 

memerintahkan sesuatu (20:2). Kombinasi perasaan bahwa pernyataan 

Daud terlihat tidak mungkin
56

 dan kepercayaan Yonatan terhadap sumpah 

ayahnya (19:6)
57

 berpotensi membuat perbedaan ini semakin tajam. Dan 

Daud tidak mengurangi intensitas kegelisahannya yang bahkan menurut 

Firth adalah kombinasi deklarasi ketidakbersalahannya (his innocence)
58

 

dengan perkataan hikmat ―seperti malaikat Tuhan untuk membedakan 

yang baik dan yang jahat‖ (lihat 2 Samuel 14:17, 20) sehingga dapat 

melihat apa yang tidak terlihat oleh Yonatan.
59

 Apa yang tidak disadari 

oleh Yonatan? Bahwa Yonatan sangat suka terhadap Daud. Perlu dicatat 

bahwa dalam bagian sebelumnya, ungkapan ―suka‖ bukanlah kutipan 

langsung melainkan kesimpulan narator terhadap apa yang dilakukan 

Yonatan. Jadi, Yonatan menyukai Daud tapi dia tidak menyadari bahwa 

dirinya sangat suka terhadap Daud! Dengan kata lain, dia menganggap 

                                                             
56   Bergen, p. 213.  
57   Firth, p. 224.  
58   Ibid.  
59   Bergen, p. 213.  
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hubungannya dengan Daud masih dalam batas kewajaran. Ini kembali 

menegaskan bahwa relasi keduanya bukanlah relasi pasangan yang 

tergila-gila satu dengan yang lain, yang biasanya cenderung eksklusif dan 

menutup diri. Bila dalam zaman sekarang inipun sangat sering ditemukan 

sifat hubungan sejenis yang sedemikian eksklusif dan cenderung menutup 

diri,
60

 bagaimana mungkin dalam zaman Daud dan Yonatan hubungan 

keduanya tidak bersifat eksklusif and menutup diri bila keduanya terlibat 

dalam hubungan sejenis? Jawabannya sederhana. Hubungan keduanya 

bukanlah hubungan sejenis yang terlarang sehingga sama sekali tidak ada 

usaha-usaha untuk menutupi hubungan mereka. Terkait pendapat bahwa 

hubungan sejenis seperti itu adalah sesuatu yang wajar di kalangan 

militer bahkan di zaman kuno,
61

 penulis menegaskan ketidakmungkinan 

teori itu di dalam teks ini karena Yonatan bahkan tidak tahu bahwa Saul 

(dan para tentaranya) sedang mengejar-ngejar Saul! Sedangkan anggapan 

bahwa seseorang dengan orientasi homoseksual mungkin saja menjalani 

hidup dengan orientasi heteroseksual untuk sementara demi mendapatkan 

anak dan menganggapnya sebagai konsep yang umum dalam masyarakat 

patriakhal
62

 adalah anggapan yang tidak beralasan dan tidak mendapatkan 

dukungan sama sekali dalam Alkitab. Tidak ada satupun catatan seperti 

itu di dalam Alkitab adalah bukti dari dua kemungkinan. Pertama, 

praktek itu tidak umum terjadi. Kedua, praktek itu, bila ada, tidak dapat 

dibenarkan karena larangan tegas Alkitab terhadapnya (lihat Imamat 

18:22). 

Selanjutnya, perlu dicatat bahwa respon sikap Yonatan yang 

mendengar dan menuruti kemauan Daud (ayat 4) juga menghilangkan 

                                                             
60  Meski masih di tahap persidangan, perkara si A (perempuan) yang kemungkinan 

meracuni si B (perempuan) dihubungkan dengan kecemburuan karena si B 
(perempuan) akhirnya menikah dengan si C (laki-laki) padahal pada waktu si A dan 
si B kuliah di luar negeri, keduanya kemungkinan terlibat dalam relasi sejenis, 

apakah sebatas rasa suka ataukah sudah dalam hubungan yang lebih jauh. Yang 
ingin ditekankan adalah teori yang mengkategorikan rasa cemburu yang destruktif 
seperti itu sebagai sesuatu yang sangat mungkin terjadi pada mereka yang memiliki 
hubungan sejenis, yang bersifat eksklusif dan menutup diri serta tidak memberi 
ruang bagi kehadiran orang lain di antara mereka. 

61  Teorinya, mereka yang ada di barak militer biasanya terisolasi dari istri atau 
perempuan dalam jangka waktu yang cukup lama, sehingga mereka tergoda untuk 
memuaskan nafsunya dengan sesama rekan sejenisnya.    

62   Fewell dan Gunn, p. 150.  
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potensi konflik di antara keduanya. Bahkan komitmen pertama Yonatan 

berfokus pada komitmen untuk menolong Daud bila Daud menjadi pihak 

yang dizalimi oleh perbuatan jahat (ָרָעה)  Saul, ayahnya, yang 

mencelakakan sifatnya (ayat 9) Kekuatan apa yang membuat keduanya 

bertahan untuk tidak bertindak negatif di tengah krisis yang dihadapi 

akibat tindakan Saul? Penulis tertarik pada hasil survei Robin Mathy dan 

koleganya di Denmark pada tahun 2011 tentang pengaruh orientasi 

seksual pada tindakan bunuh diri. Survei ini dilakukan dalam periode 12 

tahun setelah pemerintah melegalkan hubungan pernikahan sejenis. 

Hasilnya angka bunuh diri tercatat delapan kali lebih banyak di kalangan 

orang dengan orientasi seksual sejenis dibandingkan dengan kalangan 

heteroseksual dan dua kali lebih banyak dibandingkan dengan mereka 

yang tidak pernah menikah.
63

 Apa yang baru dan seharusnya 

menyenangkan di Denmark bagi pendukung dan pelaku pernikahan 

sejenis justru menghasilkan tingkat stress dan depresi tinggi yang tidak 

dapat dikendalikan sehingga memicu tindakan bunuh diri yang delapan 

kali lebih banyak bila dibandingkan dengan kalangan heteroseksual. 

Bandingkan dengan situasi yang tidak menyenangkan yang dihadapi 

Daud, bahkan Yonatan, yang bisa menggelisahkan keduanya, segera 

setelah Daud menikmati ketenarannya. Hidup Daud segera berubah 

secara drastis: dia diburu laksana seorang buronan kelas kakap. Ini pasti 

situasi yang sangat menguras tenaga dan emosi. Sebagai tambahan, bila 

tuduhan Saul adalah terutama soal relasi homoseksual di antara 

keduanya, dan itu terjadi pada masyarakat yang jelas tidak bisa menerima 

hal tersebut, maka sangat mungkin bila bunuh diri merupakan alternatif 

paling memungkinkan bagi salah satu atau keduanya. Tetapi tidak ada 

satu pun jejak tentang hal tersebut dalam keseluruhan narasi Daud – 

Yonatan. Sekali lagi jawabannya sederhana: keduanya tidak terlibat 

dalam relasi homoseksual. Dan alur pertama kisah ini meredam konflik 

potensial di antara keduanya, bahkan melahirkan komitmen demi 

komitmen positif di antara keduanya. 

Dalam alur yang kedua, the real conflict terjadi. Daud dan Yonatan 

yang sudah sepakat dan sehati serta siap menjalankan rencana mereka, 

berhadapan dengan Saul. Klein sempat menyampaikan dua pertanyaan 

                                                             
63   Dikutip dari Meyer dan McHugh, p. 69. 
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penting terkait dengan historisitas narasi ini: ―Masih perlukah bagi Daud 

untuk membuktikan maksud Saul, yang sudah empat kali berusaha untuk 

membunuhnya? Dan masihkah Saul mengharapkan kedatangan Daud 

dalam Perayaan Bulan Baru?‖
64

 Tentang hal ini, penulis justru melihat 

pentingnya narasi ini sebagai batu uji terbuka bagi Daud (untuk semakin 

yakin tentang permusuhan Saul terhadap dirinya) dan bagi Yonatan (yang 

sempat tidak meyakini kehendak kuat ayahnya untuk membunuh Daud) 

serta bagi kesalahan persepsi Saul yang makin mengental (karena 

ketidakhadiran Daud dalam Perayaan tersebut dapat dianggap sebagai 

usaha pembangkangan). Selain itu, narasi ini sangat penting untuk 

menekankan peran aktif Daud, karena dalam narasi sebelumnya Daud 

selalu dalam posisi yang pasif. Klein menekankan perubahan peran 

tersebut dan menekankan peran baru Yonatan yang meminta kepada 

Daud (ayat 14)
65

 dan bukan lagi sekedar menjadi penjamin Daud (ayat 2). 

Ditambah dengan ungkapan bahwa Tuhan akan menghalau musuh-musuh 

Daud yang adalah tema umum (lihat 1 Samuel 25:26,29, 39a; 2 Samuel 

3:18) yang mengiringi nubuatan bahwa Daud akan menjadi Raja Israel,
66

 

makin jelaslah peran strategis narasi ini, dan juga peran strategis 

Yonatan, sebagai pendukung Daud bahkan saat berada di situasi yang 

sulit. Terkait peran strategis Yonatan, perlu diselidiki dua ungkapan Saul 

yang cenderung kasar dan menyakiti hati Yonatan: ―Anak sundal yang 

kurang ajar‖ dan ―noda bagi kau sendiri dan bagi perut ibumu.‖ Terlebih 

dahulu harus dibuat klarifikasi terkait ungkapan di atas. Terjemahan 

―sundal‖ agak tendensius dan mengarah hanya kepada hal-hal yang tidak 

bermoral. Padahal kata ָעָוה yang rata-rata diterjemahkan pervert dalam 

Bahasa Inggris berarti ―sesuatu yang tidak normal‖
67

 atau ―pikiran yang 

menyimpang dari opini atau tindakan yang benar‖.
68

 Selain itu, Alter 

mencoba merevisi kata דּות  yang biasa diterjemahkan rebellious ַמרְּ

menjadi against discipline sehingga keseluruhan frasa berarti ―anak yang 

                                                             
64   Klein, p. 205.   
65   Ibid. p. 207.  
66    Klein, p. 208. 
67 Merriam Webster Dictionary and Thesaurus, s.v. ―Pervert.‖ Diakses dari 

http://www.merriam-webster.com/dictionary/pervert pada 4 September 2016, pkl. 
14.24. 

68   The Oxford English Reference Dictionary, 2nd Edition, s.v. ―Pervert.‖ 

http://www.merriam-webster.com/dictionary/pervert%20pada%204%20September%202016
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memiliki pemikiran yang menyimpang dan melawan tindakan disiplin‖.
69

 

Dan semuanya ini harus dipahami dari persepsi Saul, yang bisa dibilang 

―tidak normal‖ juga! Frasa selanjutnya, ―noda bagi kau sendiri dan bagi 

perut ibumu‖ memang berpotensi dipahami seperti kecaman Saul, yang 

dalam posisi seorang heteroseksual dan memiliki tradisi patriakhal yang 

kuat, terhadap tindakan Yonatan yang memalukan diri sendiri maupun 

ibu yang melahirkannya.
70

 Namun pendapat ini tidak memiliki dasar kuat 

karena bila Yonatan (dan Daud) dipandang sebagai pihak pendukung 

orientasi seksual sejenis yang dizalimi oleh rezim Saul, maka pasti 

ditemukan jejak-jejak pembelaan dan perjuangan Daud dalam teks karena 

faktanya Daud adalah penguasa (Raja) berikutnya, yang dapat 

mengeluarkan kebijakan tertentu terkait hal tersebut. Dan sekali lagi, 

tidak ditemukan jejak-jejak teks seperti itu! Penulis mencoba untuk 

menggabungkan pendapat Firth, Bergen, Klein, dan McCarter, Jr., 

tentang makna kalimat kontroversial Saul tersebut. Mereka berpegang 

teguh pada pengertian bahwa kata ―ketelanjangan‖ adalah bahasa 

eufimisme terhadap alat kelamin seseorang, dalam hal ini ibu Yonatan, 

dan meyakini bahwa tindakan Yonatan untuk menjadi sekutu Daud 

adalah tindakan yang memalukan, bukan hanya bagi dirinya sendiri, 

tetapi memalukan bagi alat kelamin ibunya, yang darinya Yonatan 

berasal. Artinya tindakan Yonatan memalukan dan sudah salah dari awal 

karena menghancurkan harapan, bukan hanya harapan dirinya sendiri, 

tetapi juga harapan Dinasti Saul, yang biasanya dilambangkan dengan 

kehadiran seorang bayi (laki-laki) dari rahim seorang ibu.
71

 Menurut 

Firth,
72

 di sinilah perbedaan mendasar antara Saul dan Yonatan. Saul 

bahkan berani menentang kehendak Tuhan dan memaksakan keinginan 

agar keturunannya dapat menjadi penerus tahta kerajaan. Bila tidak 

terjadi, itu akan menjadi hal yang sangat memalukan. Yonatan sejak awal 

memahami bahwa Tuhan telah memilih Daud, dan bukan dirinya, untuk 

menjadi pengganti Saul, dan Yonatan tidak kehilangan arah atau motivasi 

terhadap kenyataan tersebut. Jadi sebenarnya siapakah yang melakukan 

tindakan yang tidak normal? Yonatan ataukah Saul itu sendiri? Dengan 

menyetujui konsep Bergen bahwa pendapat Saul, ―…selama anak Isai itu 

                                                             
69   Alter, p. 128. 
70   Fewell dan Gunn, p. 150.  
71   Firth, p. 228; Bergen, p. 218; Klein, p. 209; dan McCarter, Jr., p. 343. 
72   Firth, p. 228. 
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hidup di muka bumi, engkau dan kerajaanmu tidak akan kokoh‖ sebagai 

unsur keserakahan,
73

 penulis yakin bahwa Saul, dan bukan Yonatan, yang 

sedang tersesat dan menyimpang dari opini/tindakan yang benar karena 

tidak mengindahkan didikan Tuhan. 

SUDUT PANDANG (POINT OF VIEW) 1 SAMUEL 20 

Narasi ini jelas ditulis dari sudut pandang orang ketiga. Narator 

mengetahui jalur rahasia sehingga Daud bisa kembali bertemu Yonatan 

setelah melarikan diri dari Nayot; mengetahui posisi paling aman bagi 

persembunyian Daud, dan lain-lain. Tetapi yang paling penting adalah 

ungkapan-ungkapan komitmen yang dicetuskan oleh pelaku dan 

dituliskan secara cukup mendetail meskipun narasi ini diakhiri dengan 

ketidakpastian masa depan Daud. Di tengah ketidakpastian, komitmen 

dan dukungan dari orang yang mengasihi sangat penting, khususnya bila 

komitmen itu bukan sekedar dukungan emosional tetapi dilandasi oleh 

keyakinan pada penyertaan dan kehadiran Tuhan di dalam hidupnya.  

Narasi dimulai dengan fokus pada perbincangan Daud dan Yonatan 

(ayat 1-17) kemudian beralih pada persiapan rencana pembuktian 

kehendak hati Saul yang melibatkan perbincangan menegangkan antara 

Yonatan dan Saul (ayat 18-34) dan beralih kembali pada perbincangan 

Daud dan Yonatan yang berakhir dengan perpisahan (ayat 35-43). Penulis 

meyakini bahwa bagian pertama sangat penting karena itu menyangkut 

usaha menyamakan persepsi Daud dan Yonatan sehingga mereka dapat 

sehati dalam menjalankan trik demi membuktikan rencana jahat Saul. 

PENGATURAN WAKTU DALAM 1 SAMUEL 20 

Ketika Daud mengutarakan rencananya di ayat 5, dia menyebutkan 

bahwa ―lihatlah, bulan baru besok‖ (ׁש  ָמחר  seolah menegaskan (ִהנֵּה־חֹדֶּ

bahwa hal itu memang akan segera terjadi, yaitu besok hari. Tetapi ketika 

peristiwa itu benar-benar terjadi di ayat 24, ungkapan yang dipakai adalah 

―dan terjadilah/tibalah bulan baru itu‖ (ׁש  seolah menunjukkan (ַויְִּהי ַהחֹדֶּ

betapa panjangnya apa yang akan terjadi ―di esok hari‖. Ini didukung 

                                                             
73   Bergen, p. 218.  
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fakta bahwa ungkapan itu segera disebutkan setelah Daud bersembunyi 

dengan hanya dipisahkan oleh awalan ―dan‖. Ini seakan menggambarkan 

betapa panjangnya penantian Daud untuk menentukan apa yang harus 

dilakukan sebagai respon terhadap respon Saul terkait ketidakhadirannya. 

Perpindahan yang sangat cepat terjadi setelah penjelasan 

ketidakhadiran Daud oleh Yonatan (ayat 29) dengan meledaknya 

kemarahan Saul (ayat 30). Ini menggambarkan dengan sangat baik bahwa 

Saul tidak menunggu penjelasan lebih lanjut dari Yonatan. Saul sudah 

siap dengan amunisi yang selama ini kemungkinan disimpan terkait relasi 

Yonatan, anaknya, dengan Daud, menantunya, sehingga terkesan Saul 

tidak mau mendengar argumentasi Yonatan, sesuatu yang dilakukannya 

di pasal 19. Apa yang dipikirkan Saul terkuak dalam hitungan detik. Saul 

mengucapkannya tanpa basa basi sehingga Yonatan bisa mengetahuinya 

secara jelas dan gamblang serta memudahkannya untuk menegaskan di 

pihak mana dia harus berpihak: Daud. 

Ayat 41 mempersingkat apa yang sesungguhnya terjadi, yaitu 

kepulangan budak Yonatan, untuk menunjukkan ketidaksabaran Yonatan 

dan Daud  yang ingin segera bertemu, mungkin untuk terakhir kalinya. 

Sebaliknya, ayat ini juga memperlambat apa yang terjadi karena 

situasinya ―kritis‖: jangan sampai Daud ditemukan! Dalam waktu yang 

seharusnya singkat ini, ada enam kata kerja yang dilakukan Daud: 

―tampil‖ (ָקם), ―sujud‖ (נַָפל), ―menyembah‖ (ָחָוה), ―bercium-ciuman‖ 

 Ini .(ָגַדל) ‖menahan diri― ,(ָבָכה) ‖bertangis-tangisan― ,(נַָׁשק)

menunjukkan betapa beratnya perpisahan mereka, mengingat keduanya 

memiliki kesamaan karakter
74

 dan sukses melewati krisis kepercayaan 

seperti disebutkan dalam permulaan pasal ini. Namun sekali lagi jelaslah 

bahwa ungkapan yang dipakai bukanlah ungkapan erotis, minimal karena 

dua alasan. Pertama, ungkapan ―bercium-ciuman‖ dan ―bertangis-

tangisan‖ di sini tidaklah mungkin bersifat erotis karena dilakukan di 

tempat terbuka, meskipun kemungkinan tidak ada orang yang melihatnya. 

Alasannya sederhana. Mereka ada dalam suasana sedih, bukan dalam 

suasana ceria. Kedua, setelah kata ―bercium-ciuman‖ dan kata ―bertangis-

tangisan,‖ dua kali dipakai ungkapan yang sama persis, yang tidak 

                                                             
74 Lihat analisa pasal 18.  
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tampak dalam terjemahan Indonesia, yaitu ―seorang kepada temannya.‖ 

Jadi, ―mereka bercium-ciuman, seorang kepada temannya‖ dan ―mereka 

bertangis-tangisan, seorang kepada temannya.‖ Sekali lagi ini 

menunjukkan jenis persahabatan yang tulus di antara dua orang laki-laki 

dewasa yang akan segera berpisah, bukan hubungan erotis sesama jenis. 

Selain itu, terjemahan ―dapat menahan diri‖ kurang tepat karena kata 

yang dipakai justru ָגַדל yang seharusnya berarti ―sampai Daud bertumbuh 

atau menjadi kuat atau menjadi besar (mentalnya).‖ Jadi jelaslah ini 

bukan jenis perpisahan tidak tentu arah, tetapi perpisahan yang memberi 

kekuatan kepada Daud untuk kuat menghadapi tantangan di depan. 

Sumbangsih Yonatan untuk memberi solusi bagi Daud di tengah kondisi 

tidak menentu patut diapresiasi dan dijadikan model bagi persahabatan 

yang baik dan konstruktif, bukan eksklusif, destruktif, atau menutup diri.   

KARAKTER DAN PENGKARAKTERAN (CHARACTER AND 

CHARACTERIZATION) DALAM 1 SAMUEL 20 

Yonatan tetap menjadi karakter yang dominan dalam bagian ini, 

meskipun tidak sedominan sebelumnya. Menarik untuk dicermati analisa 

Jobling yang didasarkan pada ‗actantial
75

 model‘ yang dipopulerkan oleh 

Griemas berikut ini:
76

 

 

                                                             
75 Menurut http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/actant, diakses 3 

September 2016, Pk. 11.36, kata ―actant‖ berarti ―seseorang, (karakter) ciptaan, 
obyek, yang memainkan serangkaian peran aktif dalam sebuah narasi. Sedangkan 
The Oxford Dictionary of Literary Terms, 4th Edition, s.v. ―Actant‖ menjelaskan 
bahwa karakter biasanya ditampilkan dalam beberapa actants, seringkali dalam 
bentuk berpasangan namun berlawanan, yaitu: Pengirim (Sender)/Penerima 
(Receiver), Subyek/Obyek, Penolong (Helper)/Penentang (Opponent).  

76 Jobling, pp. 22-23. 

http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/actant
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Peran alami Yonatan menurut Jobling adalah penentang Daud 

karena untuk menjadi Raja, Daud bukan saja harus menggantikan Raja 

yang berkuasa dan legal (legitimate king) tetapi juga calon Raja yang 

legal (legitimate heir),
77

 meskipun Daud adalah calon Raja legal lainnya 

berdasarkan status pernikahan dengan Mikhal,
78

 anak Raja Saul (18:27) 

dan berdasarkan perkenanan Tuhan (16:1-13). Tetapi menurut penulis, 

Yonatan bukan saja tidak menjalankan perannya sama sekali sebagai 

seorang penentang (opponent); sebaliknya Yonatan menjadi penghalang 

peran Saul sebagai seorang penentang Daud. Jadi terlihat perkembangan 

peran Yonatan secara bertahap: dari sosok penggembira (yang kagum 

terhadap sepak terjang Daud), lalu menjadi pengikut (yang menyerahkan 

otoritas dan rela dipimpin Daud), berlanjut menjadi sosok penengah (atau 

mediator yang memberi nasehat penting kepada kedua belah pihak, Daud 

dan Saul) dan akhirnya menjadi pembela (yang sepenuhnya membela dan 

mendukung serta memberikan kekuatan kepada Daud). Atau dalam 

ungkapan Gunn, ―Daud menerima dari Yonatan apa yang tidak 

didapatkannya dari Saul (yaitu dukungan dan pembelaan).‖
79

 

Peran Daud terlihat lebih aktif dibandingkan dengan narasi 

sebelumnya. Ini dapat dipahami karena Daud dalam posisi kritis karena 

pengejaran Saul yang tiada henti terhadapnya. Yang menarik, terjadi 

pergantian peran antara Daud dan Yonatan. Bila semula Daud 

digambarkan sebagai seorang pemohon (ayat 1),
80

 dalam bagian 

selanjutnya (ayat 5) Daud menjadi penentu apa yang akan dilakukan 

Yonatan. Bahkan di ayat 14-17, peran itu sepenuhnya berganti di mana 

Yonatan, bukan Daud, yang menjadi pemohon. Ini menjadi semacam 

proleptic (nubuatan dalam analisa narasi) tentang masa depan Daud 

sebagai Raja. Peran itu berubah lagi di ayat 18 dengan Yonatan menjadi 

penentu terhadap apa yang harus Daud lakukan sementara Daud secara 

pasif menunggu hasilnya. Dan akhirnya di ayat 41-43, Daud sujud 

                                                             
77  Jobling, p. 23. 
78   Lihat diskusi Morgenstern, pp. 322-325. 
79   Gunn, p. 80.  
80  Lihat analisa Alter, p. 123, yang mencermati pemakaian ִי נֵּ ל dibandingkan ִלפְּ  אֶּ

sehingga diterjemahkan ―Daud…berbicara di hadapan Yonatan‖ dan bukan 
―Daud…berbicara kepada Yonatan.‖ Menurut Alter, ini menunjukkan kehadiran 
otoritas Raja (Yonatan). Jadi Daud berperan sebagai seorang pemohon agar 

kasusnya diperhatikan otoritas Raja.  
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menyembah tiga kali di hadapan Yonatan sebagai bentuk loyalitas kepada 

seseorang yang dianggapnya memiliki otoritas. Dengan kata lain, Daud 

menganggap Yonatan sebagai atasannya.
81

 Tetapi yang menarik, respon 

Yonatan yang bercium-ciuman dan menangis bersama menandakan 

kedudukan keduanya yang sejajar, yang diekspresikan dengan frasa 

―bukankah kita berdua….‖ Ini jelas lambang kerendahan hati Yonatan 

yang menganggap Daud memiliki relasi sejajar dengannya, dan tidak 

terselip semangat persaingan sama sekali. Sebaliknya, mereka saling 

mendukung satu sama lain. 

MAKNA GANDA (AMBIGUITIES) DALAM 1 SAMUEL 20 

Kata ָכַרת muncul 3x di ayat 15-16 dan memiliki makna ganda. Di 

satu sisi, kata ini digunakan secara positif untuk melakukan ikatan 

perjanjian di antara dua pihak dengan cara memotong/membelah binatang 

menjadi dua bagian. Ini adalah komitmen kesetiaan kedua belah pihak, 

sebab ketidaksetiaan salah satu pihak akan menghadirkan masalah. Di sisi 

lain, kata ini juga memiliki makna penghukuman, yaitu pemotongan atau 

pemutusan relasi di antara kedua pihak, khususnya di pihak yang 

melanggar janji kesetiaan terhadap perjanjian tersebut. Ungkapan 

pertama dan ketiga mirip dan menyiratkan harapan agar Daud bertindak 

normal, yaitu tidak mengingkari perjanjian di antara keduanya. 

Sedangkan ungkapan kedua menunjukkan ketegasan Tuhan di dalam 

―memotong‖ (bukan dalam konteks perjanjian) atau mengenyahkan 

musuh-musuh Daud (dan Yonatan serta keturunan keduanya).  

  Ungkapan ―anak Isai‖ yang disampaikan Saul di tengah 

kemarahannya yang memuncak memiliki makna ganda. Di satu sisi, 

seiring dengan alasan yang dibuat bahwa Daud pergi mengikuti upacara 

korban di rumah kaumnya, Saul menganggap Daud sudah meninggalkan 

arena, tidak lagi diperhitungkan dan kehilangan status seperti Yonatan, 

yaitu sebagai kandidat the next king.
82

 Tetapi di sisi lain, kepergian ke 

rumah kaumnya dicurigai sebagai usaha membangun kekuatan atau 

                                                             
81 Lihat Bergen, p. 219, berdasarkan analisa terhadap Amarna Letters. 
82  Lihat Firth, p. 227, yang menekankan soal kehilangan status dan Alter, p. 127, 

tentang aspek tidak diperhitungkan. 



Jurnal Theologi Aletheia Vol. 18 No.11, September 2016    47 

tindakan subversif
83

 sehingga pembelaan Yonatan di pihak Daud juga 

dianggap sebagai tindakan subversif dan mengundang reaksi spontan 

Saul dalam bentuk pelemparan tombak ke arah Yonatan.    

PENGULANGAN (REPETITION) DALAM 1 SAMUEL 20 

Frasa ―…mendatangkan celaka kepadamu‖ disebutkan dua kali 

(ayat 9 dan 12-13) dengan penambahan intensitas. Dalam ayat 9, hanya 

disebutkan ―masakan aku tidak memberitahukannya kepadamu?‖ Tetapi 

dalam ayat 12 disebutkan ―masakan aku tidak menyuruh orang kepadamu 

dan memberitahukannya kepadamu?‖ Ini menjadi makin intens di ayat 13 

karena bukan hanya menegaskan peran Yonatan (entah dia sendiri atau 

melalui suruhannya) sebagai pemberi informasi, tetapi juga sebagai 

pelindung yang memastikan Daud ―dapat berjalan dengan selamat‖.   

Demikian pula frasa ―TUHAN kiranya menyertai engkau‖ (ayat 

13) yang bertambah intensitasnya hingga menjadi ―TUHAN ada di antara 

aku dan engkau sampai selamanya‖ (ayat 23), bahkan ―TUHAN akan ada 

di antara aku dan engkau serta di antara keturunanku dan keturunanmu 

sampai selamanya‖ (ayat 42). Penyertaan TUHAN kepada orang yang 

dikasihi-Nya akan berlanjut pada kehadiran TUHAN di antara orang-

orang yang juga mengasihi-Nya bahkan pada keturunan mereka yang 

terkemudian. Itulah alasan mengapa dua catatan terakhir memakai 

ungkapan ―sampai selamanya.‖ Tiga kali penyebutan nama TUHAN 

adalah pembuktian relasi keduanya yang tidak ilegal atau tersembunyi, 

yang meminta TUHAN menjadi Pendukung dan Pembela mereka untuk 

selamanya. 

 

 

                                                             
83 Ini diungkapkan Bergen, p. 217, meskipun dengan nada negatif bahwa Daud tidak 

memiliki niat seperti itu. Menurut penulis, itu adalah ekspresi kecurigaan Saul. Ini 
terbukti dengan ungkapan para pemberontak di zaman Daud dan Rehabeam, yang 
nota bene mewakili perlawanan kelompok utara, yang kemungkinan dimotori oleh 
keturunan Saul: ―…kita tidak memperoleh warisan dari anak Isai itu…. Uruslah 

sekarang, rumahmu sendiri, hai Daud‖ (2 Samuel 20:1; 1 Raja-Raja 12:16). 
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STRUKTUR SIMETRIS DALAM 1 SAMUEL 20 

Pemakaian frasa ―dan tidakkah‖ (וְֹּלא) yang diulang sampai lima 

kali (ayat 14-16) perlu mendapat perhatian khusus. Urutannya adalah 

sebagai berikut: 

Dan  tidakkah, jika kehidupan (masih) di sekitarku,  

 tidakkah engkau bersama-sama aku akan melakukan kasih setia Tuhan 

Dan  tidakkah,84 (jika) aku akan mati, 

 tidakkah engkau akan memotong kasih setiamu menjauh dari keturunanmu 

   sampai selamanya 

Dan  tidakkah, dalam pemotongan TUHAN terhadap musuh-musuh Daud dari  

  muka bumi  

(maka) Yonatan mengikat perjanjian dengan keturunan Daud 

dan TUHAN mencari (pembalasan dendam)85 dari tangan musuh Daud. 

 

Ini membentuk dua macam kiasmus, kiasmus besar dan kiasmus kecil. 

Kiasmus besarnya adalah sebagai berikut: 

A. Jika Yonatan hidup: melakukan kasih setia Tuhan bersama Daud 

B. Jika Yonatan mati: Daud melanjutkan kasih setia bagi 

keturunan Yonatan 
A‘. Jika Yonatan (atau keturunan Yonatan hidup): bersama-sama 

mengusir musuh Daud. 

Secara naratif, ini semacam penanda masa depan Yonatan yang 

akan meninggal. Tetapi yang menjadi fokus bukanlah meninggal atau 

tidaknya Yonatan, tetapi kelanjutan pelaksanaan Perjanjian dengan Daud, 

tanpa peduli apakah Yonatan nanti masih ada atau tidak. Jadi ini penanda 

suatu perjanjian yang kekal sifatnya. 

 

                                                             
84 Penulis lebih mengkaitkan bagian ini dengan ayat 15 daripada ayat 14 dan 

menambahkan kata pengandaian ―jika‖ mengingat dalam keseluruhan narasi, 
komitmen Yonatan sering disampaikan dalam bentuk pengandaian yang antonim 
(lawan kata): dikatakannya, baiklah (amarahnya tidak bangkit)/amarahnya bangkit 
(ayat 7); tunjukkan kesetiaan (tidak ada kesalahan)/ada kesalahan (ayat 8); 
hidup/mati (ayat 14-15); lebih kemari/lebih ke sana (ayat 21); jika engkau 
mengasihi aku/(tidak mengasihi) bangkitlah amarah Saul (ayat 29-30). 

85  Sesuai usulan Owen, p. 223. 
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Sedangkan kiasmus kecilnya ada di ayat 16: 

A. Pemotongan musuh Daud dari muka bumi 
B. Perjanjian Daud dengan Yonatan (dan keturunannya) 

A‘.Pembalasan dendam terhadap musuh Daud 

Dalam kiasmus kecil ini tersirat harapan besar Yonatan bahwa dia 

akan tetap hidup dan melakukan kasih setia Tuhan termasuk 

memberantas musuh-musuh mereka bersama-sama dengan Daud. Jadi 

pembahasaan seperti ini sangat penting untuk menegaskan bahwa 

Yonatan bukan seperti orang yang sudah tidak berpengharapan lagi. 

Sama sekali tidak tersirat hal seperti itu di dalam semua narasi Yonatan. 

INTERTEXTUALITY DALAM 1 SAMUEL 20 

Bodner mengkaitkan keluhan Daud kepada Yonatan, ―What have I 

done?‖ (―Apakah yang telah kuperbuat?‖) dengan pembelaan Daud 

sebelumnya kepada kakaknya Eliab di 17:29 sebagai ungkapan bahwa dia 

tidak melakukan sesuatu yang patut dipersalahkan.
86

 Dan pemakaian 

frasa tersebut, ―What has he done?‖dalam pembelaan Yonatan terhadap 

Daud di hadapan Saul (ayat 32) menunjukkan keberpihakan Yonatan 

pada ketidakbersalahan Daud. 

Auld menegaskan pemakaian kata-kata Yonatan di ayat 15: ―kasih 

setia,‖ ―rumah/keturunan,‖ ―selamanya,‖ ―Daud,‖ jelas merupakan 

antisipasi janji Tuhan terhadap keturunan Daud di 2 Samuel 7:15-16.
87

 Ini 

jelas pengakuan kehendak Tuhan terhadap Daud dan keturunannya dan 

kebesaran hati untuk menerima kehendak Tuhan yang berbeda dengan 

harapan keluarganya (khususnya Saul) tanpa kehilangan pengharapan 

masa depan di dalam Tuhan.   

Adegan Daud dan Yonatan yang bercium-ciuman dan bertangis-

tangisan sebelum mereka berpisah mirip dengan adegan Yusuf yang 

mencium semua saudaranya dengan mesra dan secara khusus, adegan 

Yusuf berpelukan dan bertangis-tangisan dengan Benyamin dalam 

                                                             
86  Bodner, p. 213. 
87   Auld, p. 242. 
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Kejadian 45:14-15. Jelaslah bahwa itu bukanlah ciuman atau tangisan 

bernuansa erotis melainkan kebiasaan (tradisi) sebagai penanda 

perpisahan, entah sementara atau untuk seterusnya. 

ANALISA TEKS LAINNYA 

Terkait teks berikutnya tentang relasi Yonatan dan Daud, penulis 

memutuskan untuk tidak menuliskannya secara khusus. Alasannya, teks 

narasi dalam 1 Samuel 23:15-18 adalah teks singkat, sedangkan teks 2 

Samuel 1:17-27 berbentuk puisi. Karena hal tersebut, penulis hanya akan 

meneliti poin-poin penting di dalam kedua teks tersebut. 

Narasi 1 Samuel 23:15-18 menegaskan dukungan total Yonatan 

kepada Daud, yang sedang dikejar-kejar Saul. Ini tampak dalam 

penyebutan lengkap Yonatan sebagai anak Saul, yang kemudian 

berpindah karena Yonatan pergi kepada Daud, bukan kepada Saul. Kata-

kata penguatan dari Yonatan cukup menarik. Secara literal dapat 

diterjemahkan: ―…dan dia (Yonatan) membuat kuat (atau: memperkuat) 

tangannya (yaitu: tangan Daud) dalam Allah.‖ Selain dapat diartikan 

sebagai dorongan untuk menaruh atau meletakkan (tindakan yang 

biasanya dikerjakan oleh tangan) hatinya di hadapan Tuhan,
88

 ungkapan 

itu juga berarti penyerahan segala aktifitas eksternal (sama seperti 

aktifitas internal) ke dalam tangan pemeliharaan Tuhan yang kuat dan 

berkuasa. Menarik untuk diperhatikan apa yang diulang kembali dan 

yang tidak dalam bagian ini. Ungkapan Daud akan menjadi Raja kembali 

diulang sebagai dukungan terhadap apa yang sedang dialami Daud seraya 

memastikan apa yang tidak akan dialami Saul mengingat natur 

tindakannya yang tidak baik. Selanjutnya, perjanjian di hadapan Tuhan 

kembali dilakukan sebagai penegasan dan keseriusan keduanya sementara 

bahasa tubuh bercium-ciuman dan bertangis-tangisan tidak disebutkan 

lagi sebagai penegasan relasi keduanya yang bukan sekedar bersifat 

emosional. Akhirnya, penegasan Yonatan sebagai orang kedua di 

samping Daud baru diucapkan dengan jelas di sini untuk menunjukkan 

ketulusan Yonatan sekaligus sikapnya tetap positif, sebuah sikap yang 

secara konsisten dikenakan kepadanya.    

                                                             
88  Seperti kata Alter, p. 143.  
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Teks puisi 2 Samuel 1:17-27 tetap perlu diberikan penjelasan, 

khususnya terkait ungkapan ―…bagiku cintamu lebih ajaib daripada cinta 

perempuan‖ (ayat 26c). Tentang hal ini, Alter menyebutkan tentang usaha 

berulang-ulang namun tidak pernah meyakinkan dari sebagian orang 

untuk menjadikan teks ini sebagai dasar legal bagi hubungan sejenis 

secara seksual. Karena itu, Alter menegaskan bahwa dalam dunia yang 

dikelilingi oleh kultur perang, dapat dipahami dengan mudah bahwa 

ikatan di antara sesama anggota militer (yaitu antara pria dengan pria) 

pasti lebih erat dibandingkan dengan ikatan antara pria dan wanita.
89

 

Secara teks, hal ini dapat dibuktikan, misalnya berdasarkan penelitian 

Kleven yang akhirnya menyamakan kata ―keindahan‖ (ayat 19) dengan 

―para pahlawan perang‖.
90

 Jadi penekanan teks ini sekali lagi seputar 

keindahan para pahlawan yang gugur, teristimewa Saul dan Yonatan. 

Dengan meyakini bahwa eulogy atau nyanyian ratapan ini disampaikan di 

ranah publik, bukan pribadi, penulis sependapat dengan Brueggemann 

bahwa nyanyian ini mengungkapkan ―ketelanjangan‖ Daud dalam arti 

lain: bukan bersifat erotis tetapi rasa kepedihan dan kehilangan mendalam 

yang sedemikian menguras emosi, namun berani diungkapkan secara 

terbuka.
91

 Inilah awal kesembuhan, dan juga harapan di masa depan.  

SIMPULAN 

Setelah membaca narasi tentang Daud dan Yonatan, penulis 

menyimpulkan bahwa narasi Yonatan dan Daud bukan berorientasi pada 

hubungan seksual dan erotis, melainkan pada dukungan politis terhadap 

Daud yang mengalami banyak tantangan di dalam perjalanan hidupnya. 

Namun tantangan itu sekaligus menjadi konfirmasi yang semakin kuat 

bagi Yonatan untuk menyatakan dukungannya kepada Daud, bukan 

kepada Saul, ayahnya sendiri, atau kepada dirinya sendiri sebagai calon 

alami the next king. Itulah sebabnya mengapa ungkapan ―cintamu lebih 

ajaib dari cinta perempuan‖ menjadi relevan di sini. Alter menegaskan 

bahwa relasi Daud dengan para wanita yang menjadi istrinya lebih 

                                                             
89   Alter, pp. 200-201.  
90    Terence Kleven, ―Reading Hebrew Poetry: David‘s Lament over Saul and Jonathan 

(2 Samuel 1:17-27),‖ dalam Proceedings (Grand Rapids, MI) 11, 1991, pp. 53-54. 
91    Brueggemann, p. 218.  
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bersifat pragmatis dan bukan emosional.
92

 Jadi, dibandingkan dengan 

relasinya dengan para wanita yang cenderung pragmatis, Daud 

menggambarkan relasinya dengan Yonatan lebih berharga dari sekedar 

pragmatis. Ada kombinasi kedekatan emosional karena kesamaan 

karakter plus kerendahan hati untuk memberikan sesuatu ke pihak lain 

yang melebihi konsep transaksional belaka. Dukungan seperti yang 

diberikan Yonatan kepada Daud sungguh memberikan sumbangsih dan 

solusi penting di saat-saat kritis dalam kehidupannya. Semuanya itu 

terjadi karena relasi mereka bukan relasi dua pihak tetapi tiga pihak, yaitu 

Yonatan dan Daud serta Allah di antara mereka, selalu dan selamanya. 
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