
Tahun Pembebasan Dalam Tradisi Deuteronomist

1. Pendahuluan
Kitab undang-undang dalam Ulangan merupakan sebuah puncak dari keinginan menuju pada hukum 

biblikal. Secara keseluruhan ia dialamatkan kepada perorangan, dengan nuansa hortatoris.

Kesannya juga ia bersifat emosional dan rasionalistis. Itu karena pengarangnya sangat memahami tujuan 

dari praktek-praktek keagamaan adalah untuk menuju pada pengikutsertaan hati. Ibadah korban adalah 

kesempatan untuk bersukacita dalam sebuah persekutuan umat.

Apa  yang  terjadi  dengan  sekularisasi  pemerintahan  kerajaan  dimana  perbaurannya  dengan  bangsa/ 

masyarakat  lain  juga  mempengaruhi  tradisi  Deuteronomist  dalam  menulis  kitab  undang-undangnya. 

Tuntutan solidaritas kepada sesama juga mungkin dipandang sebagai sebuah gagasan yang baru dan asing 

bagi bangsa pilihan itu. Hal ini berdasar dari pemahaman dan pergumulan mereka sebagai bangsa yang 

dipilih  dan telah mengadakan “perjanjian dengan Allah di  gunung Sinai”.  Kini  mereka harus dengan 

tangan terbuka menolong dan membantu sesamanya, bukan saja sesama orang Israel tetapi juga orang-

orang yang mendiami wilayah mereka, orang-orang asing dan para budak.

Tradisi pendudukan tanah Kanaan oleh orang Israel dan pembentukan lembaga hukum tradisional juga 

nampak dalam sistem kekerabatan di lingkungan keduabelas suku. Namun institusi ini apakah digantikan 

atau dihapuskan dengan datangnya masa pemerintahan kerajaan yang mendiami wilayah-wilayah tertentu, 

yang sangat kelihatan adalah bahwa peraturan dan fungsi pemerintahan secara mendasar menggantikan 

hukum yang lama itu.

Konfederasi  keduabelas  suku  yang  mula-mula  menjadi  dasar  kodeks-kodeks  hukum  sebelum 

pembuangan,  akhirnya  runtuh  selama  kejatuhan/  bencana  dalam  sejarah  antara  paruh  kedua  abad 

kedelapan hingga awal abad keenam seb. K. menghancurkan orang Israel menjadi Negara-negara politis. 

Faktor yang menentukan kejatuhan dan kemunduran itu datang dari luar. Kejatuhan kerajaan di Utara 

yang disusun sebagaian bessar suku di  Israel,  dan pembuangan golongan atas oleh Asyria pada abad 

kedelapan. Demikian juga setelah kejatuhan kerajaan Yehuda oleh Nebukadnezar pada tahun 587 seb.K. 

dan dua kali pembuangan atas golongan atas Yehuda pada 598 dan 587 seb.K. sisa orang Israel diYehdua 

bukan saja menganggap sebagai pemilik tanah itu (Yeh. 11:15; 33:24) tetapi juga berusaha menwarisi dan 

mempertahankan tatanan hukum yang lama. 

Pada jaman ini pula bangsa Israel mengenal peristilahan strata sosial kehidupan masyarakat atau tingkatan 

sosial demi banyaknya jenis pekerjaan dan interaksi sosial.

Ide Sekulerisasi-lah yang berkembang pada zaman nabi Yeremia sehubungan dengan sistem peribadahan 

yang bukan berasal dari Yahweh. Nabi yang akan dibahas peranannya dan tanggapannya atas reformasi 

Yosia melalui pekerjaan ahli sejarah Dtr. secara khusus adalah Yeremia. Istilah “sunat hati” merupakan 

salah satu pemberitaan Yeremia kepada orang Israel pada jamannya. 

Pemahaman akan sistem pemerintahan kerajaan menuntut pemahaman dan pelaksanaan yang baru pula 

pada umat Allah itu.  Percaturan politik  Negara  mulai  mulai  menghantui  masyarakat  yang beribadah, 
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sehingga mengarah pada suatu pemahaman atas  huukum legal  yang sekuler.  Ketaatan kepada aturan 

legalisasi regulasi pemerintahan tidak diikuti dengan kepatuhan dan ketaatan kepada Allah.

Disinilah kita akan menghargai peringatan dari von Rad, bahwa sebuah reinterpretasi pada teks yang lebih 

tua oleh yang terkemudian sering kali menjadi lebih keras. Schema tradisi Dtr. dalam kitab Hakim-hakim 

yang lebih awal dan aslinya memisahkan berita-berita dan menegaskan aspek yang aslinya tidak mereka 

miliki.  Dalam  konteks  literaris  dewasa  ini  misalnya  Nyanyian  Musa  difahami  sebagai  bagian  yang 

dipancarkan,  kesaksian  untuk  menentang  orang  Israel,  meski  konteksnya  pada  saat  itu  memang 

disesuaikan (Ul. 21:16)1.

Dengan demikian satu kasus dengan dipandang dengan cara yang berbeda pada waktu yang berbeda dan 

mungkin juga pada tempat yang berbeda. dengan perspektif seperti ini,  muatannya tentu saja menjadi 

berbeda sehingga terbuka menjadi beragam aspek meski menyinggung kasus yang sama.

2. Tradisi Deuteronomist (D) dan Sejarawan Deuteronomistik (Dtr.)2

Pada  umumnya  hukum-hukum dalam PL menghadirkan  gambaran  semua  segi  kehidupan,  termasuk 

kehidupan sehari-hari yang dihubungkan dengan kebudayaan di Timur kuno melalui beragam interrelasi. 

Sehinga  dengan demikian  kita  akan  menemukan  semua  rangkaian  hukum yang  mengatur  hubungan 

manusia  dengan sesamanya (perlindungan  hidup,  kemampuan fisik,  harta  benda,  pertimbangan akan 

perilaku  yang  tidak  normal,  tidak  memihak,  dll.),  dan  juga  posisi  seseorang  dalam  masyarakat 

(perkawinan, keluarga, termasuk patria potestas, dlsb.).

Dalam banyak kesempatan Dtr. melalui hukum-hukumnya diaplikasikan kepada komunitas itu – dan juga 

kepada perorangan – dimana aturan dan institusi-institusi itu dilindungi oleh hukum taurat : komunitas 

itu pendeknya menjadi sangat jelas dan tidak salah lagi dialamatkan kepada nama “Israel”. Hal yang sama 

juga  dikenakan  pada  dalam  hubungannya  dengan  kejadian  nama  “Israel”  dan  ini  menjadi  stereotip 

ekspresi ungkapan Dtr. dalam sebagian besar hukumnya (17:20; 18: 1,6; 21:8;               22 : 19; 23:18;  

24:7;  25:6,  7,  10).  Frase ר�א�ל  י�ש� מ�ע  ,Dengarlah“ ש�  o  Israel”,  mungkin  menjadi  ciri  kesalehan  Dtr. 

sebagaimana kemudian dipakai berulang dalam bagian awal sebuah rangkaian tema (4:1; 5:1 dan 9;1). 

Satu kekecualian hukum-hukum dalam PL menurut Noth3 adalah bahwa ia menjadi pendahulu (provision) 

dalam lapangan kehidupan atau dalam aktivitas peribadahan yang menunjukkan sesuatu yang melampaui 

aturan-aturan  universal  lain  manapun,  dan tidak  sederhana  sehingga  bisa  ditiru  ataupun meniru  dari 

hukum-hukum dasar mana pun. Ini menjadi sebuah faktor yang membedakan hukum-hukum ini dengan 

penelitian yang cermat : hukum-hukum itu menjadi provisi yang mencari bentuk-bentuk keadaan eksklusif 

1 Gerhard von Rad, Old Testament Theology Vol. II : The Theology Of Israel`s Prophetic Traditions, (Edinburgh : 
Oliver & Boyd, 1970), hlm. 413

2 Para penulis PL ada yang menuliskan tradisi (hukum) Deuteronomist (the Deuteronomist) yang disimbolkan dengan Dtr1 
untuk membedakannya dari kaum sejarawan Deuteronomistik (the later Deuteronomistic Historian) yang disingkat dengan Dtr2; 
misalnya Brian Peckham, “The Function Of The Law In The Development Of Israel`s Prophetic Traditions” dalam 
Journal For Study of The Old Testament Supplement Series 124 : Law And Ideology In Monarchic Israel, Ed. 
Baruch Halpen et.al., (Sheffield : JSOT Press, 1991), hlm.111 dyb.; atau sebagian besar menuliskan tradisi Deuteronomist 
saja atau dengan “D” dan sejarawan Deuteronomistik atau dengan simbol Dtr. misalnya Noth dan von Rad. Bagi penulis 
sendiri akan mengikuti pedoman yang terakhir; D dan Dtr.

3 Martin Noth, The Laws In The Pentateuch And Others Studies, (Philadelphia : Fortress Press, 1967), hlm. 51
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dari hubungan antara Allah dengan bangsa itu, antara Yahweh dengan suku-suku Israel itu, atau dengan 

kata  lain  untuk  membentengi  dari  pengaruh segala  bentuk lain  dari  Allah  satu-satunya  kepada siapa 

bangsa itu mengadakan perjanjian.

Hal ini banyak kita temui dalam kitab Dtr. ini, misalnya hukum prohibitif tentang “peribadahan kepada 

allah  lain”  dalam  bentuk  yang  sangat  umum  dan  komprehensif.  “Karena  semua  orang  yang  tidak 

melakukan taurat akan dihukum”. Kata-kata ini adalah judul dengan mana Paulus (dalam             Gal.  

3:10) menggambarkan posisi mereka yang tidak mencari kebenaran di hadapan Allah dengan memenuhi 

tuntutan taurat – yang dalam PL terdapat dalam Ul. 4:8 dikatakan bahwa seluruh dunia ini pun tidak 

dapat menggambarkannya; Paulus juga mengutip Ul. 27:26 sebagai konfirmasi, “terkutuklah mereka yang 

tidak setia pada segala sesuatu yang telah dituliskan dalam kitab-kitab hukum, dan melakukannya”.

Pada konteks aslinya keduabelas kutuk adalah bagian kutipan dalam rangkaian yang terakhir kitab Dtr 

(Ul. 27: 15-26), yang diawali dengan “terkutuklah …” dan dengan rumusan sedemikian sebenarnya tidak 

jelas  siapa  alamatnya.  Keduabelas  kutuk  itu  sendiri  bagi  kebanyakan  orang  mungkin  tidak  ada 

hubungannya dengan bagian mana pun dalam PL, yang kelihatannya terhubung dengan satu kasus. Ada 

kemungkinan Paulus salah mengertikan kutuk itru berhubung dengan terjemahan LXX (Septuaginta) 

yang dipakainya dan bukan dari teks berbahasa Ibrani yang asli.

Dalam  hubungan  itulah  kita  perlu  meneliti  tema  “berkat”  dan  “kutuk”  menurut  Dtr.  Ul.  6:26-28 

menawarkan  kepada umat itu sebuah pilihan “berkat atau kutuk”; dan Ul. 30:19 mengacu kembali pada 

hukum yang sama, sekali lagi diberikan dalam bentuk kepatuhan (solemn) yang khusus.

Tema ini rupanya menjadi penting bagi kaum Dtr. hal yang sama juga ditemukan dalam kitab Kesucian 

(Im. 26). Karena kitab hukum Dtr. disusun pada abad ketujuh, diketahuinya bahwa sejak pertengahan 

abad kedelapan wilayah-wilayah orang Israel telah menciut menjadi bagian yang lebih kecil sejak mereka 

mengenalinya  kembali  pada  era  para  hakim.  Tidakkah  para  ahli  Dtr.  mempertimbangkan  ini? 

Kelihatannya bagi pengarang Dtr. berkat adalah sesuatu yang tidak nyata, tetapi kutuk hadir di depan 

mata.  Pada kesimpulannya  kedua badan hukum dalam PL – kitab Perjanjian  dan Dtr.  – sama-sama 

menyimpulkan dengan tepat,  terutama Ul.  28 situasi  historis  pada saat  penyusunannya adalah bahwa 

kutuk kelihatannya  bukan sebuah kemungkinan tetapi  lebih  sebagai  sebuah kenyataan  actual  reality  – 

sebagaimana langsung diberikan dalam Im. 264.

Akhirnya beberapa kekhususan dari isi  kitab hukum Dtr. perlu dikemukakan disini5.  Beberapa bagian 

tampak dalam kitab ini tidak ditemui dalam undang-undang kitab Perjanjian. Misalnya, hukum tentang 

pembunuhan yang tidak diketahui siapa pelakunya (Ul. 21:1-9) adalah bagian yang ada hanya dalam Dtr. 

Kata asli tentang hukum sendiri yaitu qāhāl, tempat peribadahan kepada Allah (23:1-8), mestinya berasal 

dari periode sebelum terbentuknya kerajaan di Israel. Namun secara keseluruhan mungkin bukan bagian 

yang tertua.  Fasal  13 memuat tiga peraturan untuk kasus-kasus supaya jangan menyangkal  keimanan 

kepada Yahweh (2-6; 7-12; 13-19). Mulanya dianggap berasal dari para nabi, namun paling sedikit dapat 

4 Martin Noth, The Laws In The Pentateuch And.. Op.Cit., hlm. 129 dyb
5 Gerhard von Rad, Deuteronomy : A Commentary, (London : SCM Press Ltd., 1966), hlm. 15 dyb.
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dikatakan  bahwa  bagian  ini  berasal  dari  para  nabi  awal  yang  serius  menghadapi  kenyataan  akan 

sinkritisme Kanaan.

Salah  satu  bagian  yang  penting  tentang  kekhususan  kitab  undang-undang  Dtr.  adalah  aturan  yang 

mengundangkan  peperangan,  yaitu  pembebasan  dari  kewajiban  ikut  berperang  (20:1-9),  dua  bagian 

tentang  penyerbuan  kota  (20:10-20),  satu  tentang  pentahiran  kemah-kemah  (23:9-14).  Bagian  ini 

merupakan rangkaian yang paling  sulit  ditentukan asalnya sebab rupanya ada juga masa dimana para 

pejabat pemerintahan bertugas merekrut orang-orang untuk berperang; dan kemungkinan ini berasal dari 

masa yang awal sekali dimana sering terjadi peperangan. Bagian yang hanya ditemukan dalam Dtr. juga 

adalah  tentang  lembaga  “raja”  (17:14-20).  Namun  bagian  ini  hanya  merupakan  bagian  yang  sangat 

singkat, hanya mengatur tentang apa yang boleh dan tidak oleh raja. Kemungkinan gambaran Dtr. ini 

merupakan model yang dilihatnya pada masa kerajaan Salomo.

Tentang sentralisasi peribadahan di Yerusalem, ditekankan sebagai “tempat dimana Allah sendiri akan 

memilihnya”, dan dibandingan dengan tema yang sama dalam kitab Perjanjian kelihatannya  Dtr. ingin 

memunculkan suatu  perspektif  yang baru.  Tidak sedikit  bagian yan ditemukan dalam kitab ini  yamg 

memunculkan ide sentralisasi ini. Semuanya dapat dibagi dalam enam pokok pikiran : aturan di altar (fasal 

12); aturan tentang derma (14:22-29); tentang anak sulung (15:19-23); perayaan paskah (16:1-17); tentang 

penyelesaian perkara-perkara sulit di Yerusalem (17:8-13); hukum bagi para imam (18:1-8) dan dapat pula 

ditambahkan aturan tentang kota pengungsian, 19;1-3.

Tentang sentralisasi peribadahan merupakan sesuatu yang baru dalam sejarah, sejak aturan yang sama 

hanya  mengatur  pembedaannya  dengan  ibadah  kultis  umat  Allah  dengan  altar  orang  Kanaan.  Dtr. 

kelihatannya ingin menekankan supaya tidak ada pengorbanan lain selain yang dipusatkan di bait Allah di 

Yerusalem. Juga tentang pendermaan dan pengorbanan (anak) buah sulung dituntut untuk diberlakukan 

kepada semua orang, di bagian mana pemberian hukum itu berkenaan dengan ide sekularisasi.

Ciri hukum “apodoktif” adalah bagian lain dari hukum Dtr. yang sangat membedakannya dengan kitab 

hukum lain dalam PL. Jika pada umumnya hukum-hukum dimulai  dengan kata “jika/  apabila...” Dtr. 

kelihatannya berbeda dengan aturan umum itu, rumusan “Apabila/ jika seseorang..,  dia akan …” rumusan 

yang dikenal juga dalam Dekalog (Ul. 5:6-21) dan Dodekalog (Ul. 27:15-26). Rumusan ini tidak mengatur 

kasus-kasus tertentu secara rinci;  namun tetap dalam nuansa arahan yang mendasar. Hal ini  mungkin 

dapat dikaitkan dengan bentuk kotbah/ arahan dari Musa sebagai “pembungkus” hukum-hukum itu.

3. Tradisi Dtr. Dan Pemberitaan Para Nabi
Ada beberapa nabi yang dapat disebutkan berkenaan dengan jaman sekitar tradisi Dtr., misalnya Habakuk 

(yang diperkirakan bekerja sekitar tahun 609-597 seb. K.). Hosea, sebagai salah satu nabi yang berkaitan 

erat dengan Dtr. Ia dikatakan menyerang raja yang mendukung kesalahan dalam kitab ini (Ul. 17:14 dyb; 

Hos. 3:4; 8:4, 10; 13:11). Satu lagi yaitu Yeremia, yang dianggap paling dekat dengan dan bersinggungan 

langsung dengan pekerjaan para ahli Dtr. ini. Yeremia menerima panggilannya sebagai nabi sekitar tahun 

627-626 seb. K., dan kelihatannya pemanggilannya berkaitan erat dengan gambaran situasi politik pada 
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masa itu. Ia dipanggil saat kerajaan di Utara sedang menghadapi masalah dan ancaman datang ke seluruh 

daerah di Palestina (Yer. 1:13 dyb).

Sejak awal pemberitaannya sebagai  nabi  ia  mendapat tantangan atau musuh yang merupakan faktor-

faktor menentukan dan tampak dalam nubuatan-nubuatannya. Dari situ tampak jelas perbedaan yang 

sangat radikal dalam penyuaraan nubuatannya dengan nabi-nabi sebelum dia.

Salah satu yang menjadi perhatian nabi Yeremia sehubungan dengan Dtr. adalah isi perjanjian Sinai yang 

menyatakan  tora,  sebagai sebuah pengungkapan akan keterpilihan Israel dan penerimaan Allah atasnya 

dan kehendak-Nya yang dinyatakan sebagai hukum. Tora itu menjadi pusat perjanjian yang baru di dalam 

mana  Yahweh mengangkat  bangsa  Israel  dan menjadikannya  “pada  hari-hari  ini”.  Dengan demikian 

perjanjian  yang baru  pun bagi  Yeremia  tidak akan merubahnya;  tidak pula  dihapuskan,  sehingga dia 

sendiri tidak melihat perlunya perampingan atau perluasan dari hukum itu menjadi perjanjian yang baru6.

Di Sinai  Allah  telah memberikan perintah-perintah-Nya;  umat itu tidak menjadi  alamatnya – mereka 

malah meminta  Musa  untuk menerima penyataan Allah  itu untuk mereka  (Kel.  20:18  dyb.).  Jika  ini 

dipahami  –  proses  Allah  berbicara  dan  umat  mendengar  –  menurut  Yeremia  sangat  jauh.  Cara 

mendengar Israel seperti itu tidak mengarahkan untuk menaati kehendak Allah dengan hati. Dengan itu 

jelas dibedakan kepatuhan dengan hati (obedience of the heart) dan kepatuhan tidak dengan hati (outwardly  

obedience), perbedaan mana menjadi perhatian Yeremia dalam pemberitaannya. 

Sikap inilah yang kita temui dalam setiap halaman hukum Dtr., pentingnya kepatuhan yang terbit dari hati 

dan nurani,  Inilah titik penting, betapa Yeremia jauh melampaui kitab hukum Dtr., dimana dalam .ל�ב 

perjanjian yang baru unsur kepatuhan manusia  yang tidak diragukan harus dikenali  dan dilaksanakan 

dengan sunguh-sungguh. Pertentangan kehendak Allah dan kehendak lain dalam hati manusia menjadi 

pergumulan,  betapa  kapatuhan  sangat  diperlukan  dalam  gambaran  manusia  baru.  Inilah  yang 

membedakan pemberitaan Yeremia dari pemberitaan-pemberiataan sebelumnya. Ada dua bagian besar 

dalam pemberitaan Yeremia yang sangat menonjol yaitu Yer. fasal 31-34 dan                    fasal 37-417. 

Yeremia  dengan  itu  menegaskan  bahwa  Yahweh  sendiri  bangkit  untuk  memberikan  kepada  umat 

kepatuhan yang baru. Jika nabi itu menggambarkan situasi saat itu adalah Israel yang menolak dan tidak 

menaati Allah, Allah digambarkannya pula tidak lupa akan umat pilhan-Nya itu. Allah bekerja dengan 

pembaharuan hukum agar dapat dipatuhi oleh umat itu.

Bukan itu saja, menyangkut kehidupan sosial dan  ekonomi serta kekerasan di dalamnya, para nabi sering 

menggambarkannya dengan analogi  karena aturan atau hukum yang lama sering kali  berbeda dengan 

waktu  dimana  bangsa  itu  belum  menjadi  sebuah  negara,  saat  mereka  masih  merupakan  sebuah 

persekutuan amfiktioni dari suku-suku.  

Banyak ahli menganggap bahwa terutama fasal 31 dyb. ini merupakan sebagian pekerjaan atau pengaruh 

redaksi  Dtr.  Semangat  pembaharuan  tradisi  Dtr.  juga  melihat  perlunya  mendengar  dan  menghidupi 

perintah Allah dengan segenap hati.

6 Gerhard von Rad, Old Testament Theology..Op.Cit.,  hlm. 213 
7 Ibid., hlm. 214 dyb.
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Tentang sikap nabi Yeremia terhadap kitab Ulangan pada jamannya. Kelihatannya Yeremia tidak secara 

langsung menanggapi  atau mencerna pemikiran/ ide dan “kodifikasi”  keinginan Allah sebagai  tradisi 

mula-mula  dan  diberikan  sebagaimana  diterbitkan  dalam  kitab  Ulangan.  Alasannya  jelas  menerima 

kenyataan bahwa nabi itu “membisu” beberapa tahun menjelang reformasi Yosia pada tahun 621 seb.K. 

Sikapnya pada saat itu dapat digambarkan sedikitnya bagaikan orang yang beritikad baik, sejak dia hanya 

berbicara dengan raja masa ini untuk berbicara dalam nada lebih hormat (Yer. 22:15). 

Pada fase pertama pekerjaannya, Yeremia masih tetap jauh dari ide hubungan Allah dengan Yerusalem 

dan Yehuda sebagai pemberi yang baik dan yang buruk. Tugas nabi itu pada awalnya adalah “memberi 

peringatan kepada Yerusalem” (Yer. 6:8). Kita disini menemukan literer kategori “suruhan” yang sering 

dipakai pada masa itu ketimbang masa-masa sebelumnya8.

Dihubungkan dengan keadaan di jamannya para nabi bekerja dengan melihat adanya gagasan sekularisme.

Banyak  contoh sekularisme yang ditemui,  misalnya  juga  menurut  pandangan von Rad9,  tampak juga 

pengaruhnya pada tradisi Dtr. Hal ini ditemukan dalam regulasi/ aturan tentang peribadahan dalam kitab 

Ulangan, sebagai akibatnya dimana orang-orang yang tinggal diluar Yerusalem jatuh tiba-tiba di tempat 

ibadahnya.  Hal  itu mematikan banyak tempat-tempat suci  yang sudah lama dikenal.  Dan dengan itu 

kehidupan  masyarakat  petani,  dilingkupi  dengan  banyaknya  aturan  tentang  kekudusan,  yang  seketika 

membuat  mereka  terhenyak  dan beralih  pada dimensi  yang sekuler.  Tidak dapat  dikatakan jika  Dtr. 

menyadari hal ini sebelumnya, dimana penyesuaian diri lagi kembali timbul, karena bagian besar aturan 

itu yang harus dilakukan tepatnya adalah memberi pertolongan dalam kehidupan yang sekuler dengan 

adanya aturan-aturan yang mengatur mereka. Salah satu alasan mengapa perubahan drastis sekularisasi di 

Israel dalam kehidupannya tidak tampak jelas dalam kitab Ulangan karena dalam kitab itu sendiri begitu 

banyak hal  yang berhubungan dengan tempat-tempat ibadah dan semuanya  dilakukan disana.  Secara 

keseluruhan  dapat  dilihat  bagaimana  kitab  Ulangan  tidak  berbeda  dengan  jaman  sesudahnya  secara 

prinsip tentang sekularisasi. Hal ini tidak disadari oleh orang Israel, karena bagi mereka eksistensi dunia 

ini tidak ada, itu berasal dari pandangan orang Israel bahwa Yahweh dalam segala abad telah menciptakan 

lingkungan dunia dimana yang kudus akan berlangsung, dimana Dia sendiri hadir dalam segala bentuk 

personalisasi, dan dimana disitu sekularisasi adalah bagian tersendiri.

Gagasan  sentralisasi  tempat  peribadahan  yang  dianjurkan  oleh  tradisi  D  adalah  hal  yang  unik.  Ia 

merupakan  hasil  pekerjaan  kritis  historis  dari  penggiat  tradisi  ini,  cara  mereka  mendekatinya  sangat 

berbeda.  Ia  merenungkan  seorang  Israel  kini  menduduki  Palestina,  dan  sebagai  hasil  dari  tempat 

peribadahan yang satu yang menetap dimana “Allah meletakkan nama-Nya”. Ini bukanlah hal yang biasa 

atau  kekudusan  mitologi,  tetapi  lebih  sebagai  pemilihan  dengan  jalan  tindakan  dalam sejarah,  untuk 

membuatnya menjadi  tempat peribadahan.  Dan gagasan tentang signifikansi  tempat kudus adalah hal 

baru berlawanan dengan pemahaman yang lama10.

8 Gerhard von Rad, Old Testament Theology..Op.Cit.,  hlm.196
9 Ibid., hlm. 344 dyb.
10 Ibid., hlm. 346
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Bagi Yeremia sendiri, suku-suku yang dipulihkan dari Negara Israel dinubuatkannya akan mengadakan 

ziarah “ke Sion, kepada Yahweh” (Yer. 31:6), sehingga dalam pandangannya Yerusalem bukanlah sebagai 

tempat kedudukan kerajaan, tetapi sebagai tempat peribadahan yang kudus tempat kehadiran Allah, altar 

hadirat Yahweh yang kudus. Hal ini dapat dilihat jelas sebagai nubuatan yang tetap bertahan dari para 

nabi klasik itu; jadi bukan melulu tentang penghukuman atasnya. 

4. Hukum Deuteronomist Dalam Masa Kerajaan
Hukum-hukum tampaknya dalam masa ini adalah menempati bagian terdekat dengan peraturan dalam 

pemerintahan kerajaan. Meski tidak begitu kentara, namun hukum-hukum Dtr. tampaknuya dimasukkan 

dalam statusnya sebagai hukum di kerajaan Yehuda oleh raja. 

Hukum itu  dijalankan  dengan  pemahaman  setelah  ia   dimasukkan  sebagai  “perjanjian”  di  bait  Suci 

Yerusalem; dimana para tua-tua Yerusalem dan Yehuda dikumpulkan dalam acara ini – “orang-orang 

Yehuda dan yang berdiam di Yerusalem” dihadirkan disini. Disitulah raja berdiri, dan membacakan isi 

hukum  itu  kepada  khalayak  ramai,  dan  membuat  ibadah  itu  sebagai  ibadah  “perjanjian”  dihadapan 

Yahweh dan umat-Nya. Namun berita ini sebagaimana dalam 2 raja 23:1-3 perlu diteliti dan ditafsirkan 

dengan hati-hati,  sebab golongan mana, tua-tua kelompok mana dari komunitas orang Israel itu yang 

hadir tidaklah begitu jelas disebutkan. 

Perjanjian antara raja dan umat dan mengarahkannya sebagai  perjanjian antara Yahweh dengan umat 

Israel merupakan figuratif yang sangat berbahaya, sebab raja dengan wibawanya dapat saja mengatur dan 

memaksakan agar semua orang mematuhi perintahnya.

Asumsi bahwa kitab itu ditemukan, menurut 2 Raja 22-23 di bait Suci di Yerusalem menjelang akhir abad 

ketujuh seb.K. mengacu pada kitab Ulangan, atau paling sedikit  mengarah kepada bentuk awal kitab 

undang-undang ini sejak penelitian para ahli.  Bagaimana pun usaha untuk menggugat ini kelihatannya 

akan sangaat  susah.  Pencocokan alamat  surat  ini  sebagai  kitab  yang berasal  dari  Musa  kemungkinan 

dikerjakan di daearah yang diduduki dan kemungkinan kemudian setelah Musa. Dengan demikian umum 

diterima bahwa kitab undang-undang Dtr. dinyatakan sebagai ungkapan atas pertimbangan-pertimbangan 

ibadah kultis yang dipolitisir dan diundangkan dalam kerajaan Yehuda11.

Penemuan kitab undang-undang itu oleh orang-orang kerajaan paling  sedikit  mengarahkan kita  pada 

pemahaman  pelaksanaannya  diawasi  dan  dijalankan  sesuai  dengan  regulasi  pemerintahan.  Jika  benar 

demikian maka hukum itu sendiri kelihatannya diterangkan dijabarkan sebagai hukum Negara dan diawasi 

pula oleh Negara dalam pelaksanaannya.

Sama seperti kitab Kesucian kiranya layak diterima bahwa tradisi Dtr. juga disusun pada periode kerajaan. 

Sistem perpolitikan dapat bisa saja menjadi latar belakang demikian jauh sehingga kitab hukum itu berasal 

dari bait Suci di Yerusalem. Bait Suci itu sendiri mulai dari dibangun hingga kejatuhannya pada tahun 587 

seb. K. merupakan altar Negara dimana para imamnya adalah merupakan punggawa kerajaan, dan dengan 

demikian kemungkinan pengangkatannya adalah berdasar pada hukum pemerintahan kerajaan itu. Lebih 

jauh Noth melihat bahwa tradisi Dtr. kemungkinan besar mendapat dukungan dari raja Yosia pada paruh 

11 Martin Noth, The Laws In The Pentateuch And Others.. Op.Cit., hlm. 41 dyb.
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ketiga yang pertama di abad ketujuh seb. K. menurut laporan sejarah dalam 2 Raja 22; 23:1-3, 21-25. 

Dengan itu dapat diasumsikan bahwa validitas (keabsahan) hukum dalam PL ini terdapat dalam wibawa 

intitusi  pemerintahan.  Raja-raja  di  Israel  dan  Yehuda  pada  masa  itu  tampaknya  juga  berusaha 

memunculkan peran sebagai pemberi hukum, sebagaimana banyak raja di dunia Timur kuno12.

Kodeks Hamurabbi diperkenalkan dalam dunia kerajaan Babilonia kuno sekitar tahun 2000 seb.K. oleh 

Hamurabbi, raja keenam dinasti yang pertama di Babilonia, dimana dia memperkenalkan dirinya sendiri 

sebagai pemberi hukum dalam pengantar hukum itu. Hukum Hittit, juga kemungkinan besar diberikan 

oleh raja yang memerintah di abad ke-13 dan 14 seb.K. Di Mesir juga, meski tidak terdapat dalam catatan 

hukum Negara pada beberapa kesempatan dikatakan bahwa raja adalah pemberi sebuah hukum.

Meski demikian catatan tentang ini harus diteliti lagi mengingat hanya satu bagian saja yang menyebutkan 

kata “raja” dalam kitab undang-undang Dtr.  ini,  yaitu dalam Ul.  27;14-20.  Sehingga  dapat  dikatakan 

penyebutan itu tidak berkaitan dengan hak dan tugas pemerintahan ynag khusus, namun cenderung pada 

segala  pendekatan  dan  pengawasan  yang  terletak  pada  kelembagaan  raja,  yang  tidak  diragukan 

dilaksanakan di kerajaan Yehuda dan Israel. Dan hak ini juga hanya disebutkan dalam undang-undang 

Dtr. dimana kitab lain mengabaikannya.

Dengan  demikian  akhir  diskusi  tentang  ini  dapat  dilihat  bagaimana  pergumulan  raja  yang  hendak 

meletakkan hukum-hukum tersebut dalam wibawa Negara, namun tidak bisa dilakukan karena memang 

hukum-hukum itu bukan ditujukan untuk hanya melulu urusan kenegaraan. Setelah kematian raja Yosia 

yang mengharukan jelaslah bahwa segala pekerjaan “reformasi”-nya menjadi sia-sia. Pada dasarnya itu 

karena situasi politis yang secara cepat menghapus kenangan akan pekerjaan perubahan yang cepat itu; 

tetapi lebih jauh juga dapat dilihat bahwa kekeliruan reformasi itu adalah ia tidak cukup memiliki fondasi 

yang layak.

Sepeninggalnya  kemudian  hukum  Dtr.  terancam,  bukan  saja  akan  isinya  tetapi  juga  sebagai  hkum 

kenegaraan berat dilaksanakan oleh penerus Yosia. Meski demikian pekerjaan Dtr. memiliki pengaruh 

yang dalam hingga ke jaman sesudah dimana ia dikenal juga sebagai hukum pemerintahan.

5. Tahun Pembebasan Dalam Kitab Ulangan
Fasal 15 menggambarkan adanya Tahun Pembebasan yang dihubungkan dengan perayaan tahunan ritus 

keagamaan di Israel. Ritus keagamaan itu sendiri sudah melembaga dalam hukum di Israel saat mereka 

belum tergabung dalam bentuk kerajaan, misalnya dalam kitab Undang-undang Perjanjian.

Kita tidak dapat mendeteksi dengan jelas seberapa jauh dan seberapa cepat hukum-hukum yang berdasar 

pada kekerabatan seperti itu bertahan. Pada satu waktu ia ditimbulkan kembali, dengan keinginan untuk 

kembali  pada  pola-pola  tradisional,  yang  mewujudkan dirinya  melalui  organisasi  kekerabatan  bahkan 

untuk kaum elite  di  masa  pemerintahan13.  Namun sistem kekerabatan  dan  segi-segi  kehidupan  yang 

mengaturnya sering kali diperlambat dengan sistem hirearki, adminstrasi yang berorientasi pada negara 

dan program-program pemerintahan.

12 Martin Noth, The Laws In The Pentateuch..Op.Cit., hlm. 13
13 Brian Peckham, “The Function …” dalam Journal For Study.. Op.Cit., hlm.77
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Dalam kata pengantarnya von Rad14, secara gamblang menyebutkan bahwa benar ada persamaan antara 

hukum-hukum dalam kitab Perjanjian dengan hukum yang ada dalam Dtr. namun lapangan penelitian 

membuktikan bahwa, dengan banyaknya bahan-bahan yang serupa di dalamnya bukan berarti hukum 

Dtr. sebagai lanjutan seri dari kitab Perjanjian. Banyak materi legal yang dipandang dengan kacamata yang 

berbeda dalam tradisi Dtr. 

Secara khusus tentang Tahun Pembebasan dalam Dtr. ditemukan paralelnya dalam kitab Perjanjian di 

Kel.  23:10  dyb.  dihubungkan  dengan  Tahun  Yobel.  Dalam  kitab  Perjanjian  Tahun  Pembebasan 

merupakan  perayaan  kudus  yang  dihubungkan  secara  khusus  dengan  pertanian.  Ia  menyangkut 

pemberian  tanah  yang  kosong  secara  temporal;  bukan  dari  motif-motif  ekonomi  atau  derma,  tetap 

dengan  motif  keagamaan;  kebiasaan  yang  dimaksudkan  untuk  menunjukkan  bahwa  Yahweh  adalah 

pemilik tanah itu (bnd. Im. 25:23). Kebiasaan seperti ini dapat ditelusuri dari periode awal sejarah Israel, 

saat dimana pertanian bukan saja berarti sebagai mata pencaharian, namun dilakukan sebagai tampaknya 

sebagai tambahan kepada ekonomi pastoral. 

Ibadah dan Agama. Demikianlah judul yang diberikan kepada bagian pertama kitab undang-undang Dtr. 

ini.  Ibadah  diartikan  sebagai  altar/  tempat  kekudusan  yang  dibangun  di  sana.  Fasal  12  dan  16 

menggambarkannya dengan baik. Fasal 13 mengatur tentang sikap keagamaan yang banyak dihubungan 

dengan kesetiaan Yahweh. Fasal  14 dan 15 memberikan peraturan untuk memelihara kekudusan dan 

mengangkat beberapa tema peribadahan dan tugas tanggung jawab hidup sosial.

Ul.  fasal  15:1  dyb.  adalah  hal  yang  berbeda.  Terminologi  kekudusan  yang  lama  malahan  tetap 

dipertahankan,  tetapi  disitu  ada  perubahan kebiasaan yang menentukan,  karena  didalamnya  gagasan 

Tahun Pembebasan diperluas kepada hukum hutang berhutang15. 

Kini ia memuat juga nilai-nilai ekonomi menjadi subyek pada hukum pembebasan. Dapat diambil contoh 

misalnya  seseorang yang meminjam untuk  mengembangkan usahanya  atau  menyelesaikan  urusannya. 

Juga tentang pembebasan para budak menjadi  sangat jelas bahwa dalam kitab Ulangan merefleksikan 

pertimbangan yang lebih luas dalam sejarah lapangan ekonomi.  Ekonomi uang,  dalam periode Israel 

mula-mula dalam pandangan primitifnya menjadi  sangat kompleks,  dan ini  kemungkinan dipengaruhi 

oleh sistem perekonomian dalam masa kerajaan.

Peranan pemberi hukum menantang para kreditor untuk tidak memberikan pinjaman kepada orang yang 

kelihatannya  tidak  mampu  memabayar  (ayat  9a);  sebagai  sebuah  tuntutan  disini  Dtr.  menekankan 

tuntutan itu berkaitan dengan hukuman Allah (ayat 9b) sekaligus berkat kepada mereka yang menaatinya 

(ayat  10).  Sekali  lagi  disini,  Dtr.  menganggap  perlunya  hubungan  tindakan  sosial  menolong  sesama 

dengan tema kutuk dan berkat.

Modifikasi Dtr. atas tema Tahun Pembebasan dibandingkan dengan kitab Perjanjian antara lain 16:

14 Gerhard von Rad, Deuteronomy :.. Op.Cit., hlm. 14 dyb.
15 Dale Patrick, Old Testament Law, (Atlanta : John Knox Press, 1985), hlm. 112-113
16 Dale Patrick, Old Testament Law.. Op.Cit., hlm. 113
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1. Budak perempuan kini menjadi sama dengan budak laki-laki,  karena penghargaan atas perempuan 

hanya untuk dijadikan sebagai istri tidak lagi dilanjutkan. Ini mengindikasikan Dtr. menghargai posisi 

perempuan lebih baik dari pada yang tercantum dalam hukum-hukum lainnya yang lebih tua.

2. Tidak  ada  disebutkan  bahwa  seorang  tuan  memberikan  istri  kepada  budaknya,  atau  anak-anak 

budaknya itu; tampaknya perkawinan budak bebas dan tidak lagi diatur oleh tuannya.

3. Perbudakan sepanjang hidup dan ibadah yang dibuat untuk itu telah ditiadakan.

4. Secara keseluruhan,  dapat  dikatakan bahwa perbudakan direduksi  menjadi  perburuhan.  Seseorang 

tidak lagi dikatakan memiliki budak, tetapi pekerja yang bekerja untuk dia.

Bagaimana  pun juga  permasalahan  tentang  pemberlakuan  Tahun Pembebasan  ini  berkenaan dengan 

pandangan  bahwa  hukum-hukum  dalam  PL  adalah  hukum  yang  dikodifikasi,  dapat  diratifikasi  dan 

diterapkan pada satu  sisi,  tetapi  juga  sebagai  firman Allah.  Firman itu  dikenakan bukan saja  kepada 

persekutuan Israel  sebagai  umat  Allah,  pada  periode  pemerintahan kerajaan,  pembuangan dan pasca 

pembuangan tetapi juga menjadi kitab suci bagi orang kristen dewasa ini.

Yesus sendiri dalam kitab Injil sering mengutip hukum-hukum dari tradisi Dtr. ini untuk menggambarkan 

perlunya pekerjaan kasih;  sama seperti  Paulus berulang-ulang mengangkatnya sebagai  dasar ajarannya 

tentang taurat dan anugerah dari Allah.

6. Kesimpulan

1. Tradisi Dtr. adalah salah satu pekerjaan yang luas diterima sebagai salah satu penggagas sekularisme 

atau paling sedikit perubahan dari tradisi hukum kekerabatan menjadi hukum yang berlaku dalam sistem 

kemasyarakatan di kerajaan.

2. Tema Tahun pembebasan dalam kitab Ulangan membawa semangat baru dalam perhubungan sosial 

dalam masyarakat Israel sebagai umat Allah yang beribadah.
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