
BAB III 

Perempuan Dalam Amsal 31:10-31 

3.1 Kitab Amsal 

Kitab amsal merupakan suatu kumpulan ucapan-ucapan ringkas dan 

nasehat perilaku untuk pendidikan orang muda. kitab Amsal ini dituliskan dalam 

bentuk puisi.1 Menurut tradisi orang yahudi, sesuai dengan kata-kata yang 

tercantum dalam Amsal 1:1a, kitab ini ditulis Raja Salomo. Memang, sebagian 

dari isi kitab tersebut berasal dari masa Kerajaan Israel kuno, bahkan 

kemungkinan besar dari Raja salomo, yang menggunakan bermacam-macam 

bahan.2 Tetapi dengan disebutkannya nama-nama penulis, selain Raja Salomo, 

dalam perikop tertentu dari Kitab Amsal (1:1; 10:1; 23:23; 25:1; 30:1; 31:1), 

jelaslah bahwa kitab ini merupakan koleksi dari aneka ragam tulisan dan penulis.  

Tidaklah seluruh bagian kitab ini berasal dari masa kerajaan, tetapi 

sebagian dari masa sebelum kerajaan (sekitar abad ke-12 s/d 10 SZB), yang lain 

dari masa pembuangan (sekitar abad ke-7 SZB), dan sesudah pembuangan (sekitar 

abad ke-6 SZB).3 Kitab Amsal berisi bahan pendidikan tradisional yang 

digunakan umat Israel sejak masa sebelum kerajaan sampai sesudah pembuangan. 

Sebagai kitab yang berisi bahan pendidikan bagi salah satu bangsa di Timur 

Tengah Kuno, tentu kitab ini mempunyai banyak persamaan dengan bahan 

pendidikan bangsa-bangsa lain di wilayah tersebut. Tetapi situasi dan kondisi, 
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terutama konsep keagamaan umat Israel yang berbeda dengan bangsa-bangsa lain, 

memberi warna khusus kepada Kitab Amsal.  

Ada bermacam-macam alasan mengapa kitab-kitab Perjanjian Lama 

tercakup dalam kanon. Kitab Mazmur dan secara tidak langsung Kitab Rut 

dihubungkan dengan Raja Daud, Kitab Amsal Kidung Agung dan Pengkhotbah 

dihubungkan dengan Raja Salomo. 4 sebagian besar kitab-kitab dalam bagian 

ketika kanon ini ditulis atau dikumpulkan selama dan sesudah masa pembuangan 

(setelah 550 SZB), meskipun beberapa bahan, khusunya dalam Kitab Mazmur dan 

Amsal, berasal dari zaman kerajaan (1000-578 SZB). Hampir pasti kumpulan itu 

disatukan sebelum tahun 150 SZB. Kitab Amsal sendiri termasuk dalam kitab-

kitab perjanjian lama yang di sepakati berjumlah 39 kitab pada Tahun 90 ZB di 

Jamnia hingga sekarang ini.5 

Bangsa Yehuda sangat menyadari masa lampau mereka pada masa 

sesudah pembuangan. Karena sangat terguncang oleh pembuangan itu, mereka 

berupaya membangun bangsa mereka kembali berdasarkan warisan leluhur untuk 

menghindari  penghukuman lainnya yang mendatangkan bencana. Ezra dan 

Nehemia, tokoh-tokoh utama dalam proses pembangunan kembali, menekankan 

pentingnya tulisan-tulisan suci dan otoritas tulisan-tulisan itu (Ezr 7; Neh 8-10).  

Hikmat Ibrani adalah seni untuk mencapai keberhasilan dan Kitab Amsal 

adalah buku petunjuk untuk hidup yang berhasil. 6 Dengan mengutip dan 
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melukiskan kebiasaan hidup yang negatif dan positif, kitab Amsal menjelaskan 

perilaku yang benar dan salah dalam berbagai keadaan. Tujuannya adalah untuk 

menerapkan prinsip-prinsip iman perjanjian Israel dalam sikap dan pengalaman 

sehari-hari. Setiap orang Israel memandang hukum Allah sebagai kewajiban 

bersyarat yang menuntut kesetiaan dan ketaatan penuh.  

3.2 Amsal dan Salomo 

Amsal merupakan kumpulan yang disebut sebagai kebijaksanaan Salomo.7 

Mengapa demikian? Mungkinkah Salomo kaya sehingga mampu membiayai 

pengumpulan bahan itu. yang jelas ia adalah raja, memiliki bakat kepemimpinan 

dan bisa juga menjadi pelindung budaya dan sastra (lih. 1Raj 3:16-28, 5:9-14; 

10:1.8-9. 23). Tetapi lebih dari pada itu, Salomo adalah anak Daud dan Raja 

Israel. Anak Daud mempunyai makna penting dalam tradisi Israel, karena Daud 

dilihat sebagai raja teladan bagi masyarakatnya. 8 Benar bahwa Amsal tidak 

berbicara tentang Daud sebagai yang diurapi Allah, tetapi kebijaksanaannya 

menjadi buah bibir dalam kehidupan masyarakat. Sedang raja Israel menegaskan 

bahwa ia adalah orang yang dipilih Allah untuk menyampaikan kehendakNya dan 

bukan hanya sebagai pemimpin bangsa. Dengan demikian Amsal menempatkan 

diri dalam tradisi dan sejarah kehidupan religius Israel. Dalam sejarah dan 

tradisinya. Israel mengenali pewahyuan dari Allah sebagai manusia. Amsal 

memberikan warna sangat menusiawi atas pewahyuan itu. Berkat perlindungan 

dari tokoh besar Israel tersebut, Amsal mendapatkan kedudukan dan peranan 

khusus dalam kehidupan bangsa Israel.  
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Sejak zaman Daud, terlebih lagi zaman Salomo, hikmat dikumpulkan, 

dicatat, dan dikembangkan di kota kerajaan.9 Nubuad abad keempat melihat di 

dalam Taurat dan Hikmat kekayaan utama Yerusalem “dari Sion akan keluar 

pengajaran dan firman dari Yerusalem” . “kekayaan yang yang menyelamatka n 

ialah hikmat dan pengetahuan.” 

Salomo dianugrahi suatu hati “yang penuh hikmat dan pengertian.” Begitu 

besar makna pemberian anugrah itu, sehingga seluruh bumi berikthiar mengadap 

salomo untuk menyaksikan hikmat yang telah ditaruh Allah dalam hatinya.10 

Kitab-kitab yang berisi pengajaran hikmat yang menurut orang Yahudi di 

kemudian hari, semuanya terkarang oleh Salomo; sebagiannya di dalam, 

sebagiannya di luar kanon Alkitab Ibrani.11 Tidak ada salahnya, mengingat 

kenyataan ini, kalau Salomo diberi gelar “raja hikmat,” sebanding degan Daud si 

“raja Mazmur,” atau dengan Musa, si “Nabi Perantara Taurat” di dalam tradisi 

Alkitabiah. 

3.3 Tradisi Hikmat 

Pencarian hikmat merupakan salah satu pencarian paling kuno dan 

terbentang luas dalam semua perburuan manusia. Sesungguhnya setiap 

kebudayaan, sejak zaman Mesir dan Mesopotamia purba, telah dituangkan dalam 

bentuk amsal dan kata-kata hikmat. 12 tradisi hikmat awal di Israel timbul dari 

refleksi atas pola pengalaman manusia sehari-hari dan dari keyakinan bahwa jalan 
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Allah dinyatakan  di dalamnya.  Dalam kitab Amsal Salomo, guru-guru hikmat 

memanggil murid-muridnya agar taat, namun yang di maksud dengan taat adalah 

mendengarkan dengan penuh perhatian terhadap nilai-nilai dan pengamatan yang 

ditemukan oleh generasi sebelumnya di dalam pengalaman mereka. 13 Guru-guru 

hikmat berjanji bahwa perilaku bijaksana akan membawa kebahagiaan dan 

keberhasilan dalam hidup. Mereka memperingatkan bahwa ketidaktaatan akan 

membawa bencana. Setiap perbuatan memiliki konsekuensi.  

Di dunia timur tengah, kebijaksanaan (hikmat) adalah bagian dari 

kehidupan rohani dan kebudayaan yang sangat dihargai.14 Hikmat berasal dari 

dewa dan berisikan kesenian, teknik dan ilmu teoritis serta etika. Di dunia timur 

tengah persekutuan manusia adalah merupakan suatu kesatuan di bidang agama 

dan sosial sekitar satu pusat, yaitu Takhta dan Bait, dan keduannya ini mempunyai 

ikatan yang erat. Raja merupakan pusat dan kaum imam adalah hambanya (hamba 

raja).15 Pada mulanya hikmat ini berisi segala ilmu, tetapi pada akhirnya dia 

menjadi hikmat kehidupan atau etika. Kebijaksanaan ini tidak hanya aktuil di 

Mesir, tetapi juga di Babylon dan Asyur, yaitu di kalangan pegawai-pegawai 

tinggi istana, pegawai-pegawai cendikiawan yang berfungsi sebagai sekretaris 

atau penulis sejarah, dll.  

Pada umumnya sastera hokmah, termasuk kitab Amsal, tidaklah 

mempunyai hubungan dengan sejarah Israel. Jadi disini orang tidak berbicara 

tentang perbuatan-perbuatan besar Allah dalam sejarah Israel. Yang penting 
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dalam kitab ini ialah bagaimana orang bisa hidup sebagai orang yang baik dan 

saleh menurut kehendak Allah. 

Secra umum pengajaran di israel bukanlah mendidik  dan melatih para 

calon pejabat negara.16 Pendidikan dan pengajaran Israel waktu itu utamanya 

ditujukan kepada anak-anak generasi muda. Penekanannya terletak pada soal 

sopan-santun dan larangan keras pada pelanggaran seksual. Dalam kitab Amsal 

juga sering kita temukan kata-kata sapaan “hai anakku” kata-kata sapaan ini 

menunjukan adanya tempat yang dasariah dari hikmat orang tua. 17 Kata-kata 

tersebut juga menunjuk adanya hubungan khusus diantara guru dan murid di kelas 

ketika guru mendapat wibawa sebagai pengganti orang tua kandung.  

Setelah penghancuran Bait Allah yang pertama, hilangnya kerajaan dan 

berserak-seraknya umat Yahudi di berbagai negara, hikmat diterima sebagai 

tambahan penting untuk memahami Allah dan dunia ini tanpa perantaraan raja 

atau ritual Bait Allah.18 Dalam masa ketika bentuk-bentuk tertentu iman mula-

mula telah lenyap dan umat Yahudi sering kali hidup didalam ketertutupan 

terhadap bangsa-bangsa lain, tradisi hikmat menawarkan suatu dasar bagi iman, 

etika, dan tindakan.   

 Kitab Amsal menjanjikan bahwa hikmat akan memilih mereka yang 

mencarinya dan menjamin para muridnya bahwa hikmat jauh lebih berharga 

ketimbang emas atau permata. Hikmat adalah kunci bagi makna da tatanan 
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ciptaan, lebih berharga dari pada batu permata dan mutiara. Hikmat yang tepat 

bagi manusia adalah mengakui keterbatasan usaha dan wawasan manusiawinya. 19 

3.4 Perempuan Dalam Hukum Perjanjian Lama 

Tidak dapat disangkal bahwa umat Israel bertatanan patriarkal. Keputusan 

yang menentukan hidup masyarakat diambil oleh kaum bapak sebagai kepala 

keluarga, marga, suku, negara, hakim, pemimpin militer, dan imam. 20  Perempuan 

dan lelaki di jadikan „dalam gambar Allah‟ (Kej 1:27), dan perempuan adalah 

„penolong yang sepadan‟ bagi laki- laki (Kej 2:20). Dalam hukum Ibrani kita lihat 

bahwa ibu harus di hormati (Kej 20:12), disegani (Im 19:3), dan ditaati (Ul 

21:18).21 Ia penting dalam rumah tangganya, memberi nama anak dan 

bertanggung jawab mendidik anak pada usia dini mereka. Ibu menghadiri 

pertemuan agamawi untuk ibadat, dan membawa persembahan korbannya.  

 Perempuan juga dibebaskan dari pekerjaan pada hari sabat (Kel 20: 10), 

dan apabila dijual sebagai budak, ia dibebaskan sama seperti laki- laki pada tahun 

ke-7. Apabila tidak ada pewaris laki- laki, maka perempuan dapat mewarisi dan 

menjadi pemilik tanah dan hak penuh bagi dirinya sendiri. Laki- laki didorong 

menikah dengan perempuan sesuku supaya perempuan asing tidak membujuknya 

menyeleweng dari ibadat kepada Tuhan.  

Pemikiran dasar dari semua hukum walaupun di rubah sampai batas 

tertentu pada periode selanjutnya, adalah masyarakat yang keanggotaan penuh 
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terbatas pada laki- laki. Hanya laki- laki yang dinilai sebagai orang yang 

bertanggung jawab.22 Dia bertanggung jawab tidak hanya untuk dirinya sendiri 

tetapi juga termasuk istri, anak-anak, dan bahkan ternak. Ini di perluas dalam 

pemahaman rumah tangga atau properti yang tergolong kuno di Israel. Hukum 

menunjuk kepada kepala keluarga (keluarga di sebut sebagai “rumah ayah/bapa” 

dalam ungkapan Ibrani), keluarga bukan individu, melainkan keluarga merupakan 

unit dasar dari masyarakat Israel kuno. Diskriminasi terhadap perempuan sangat 

melekat dalam organisasi sosial-keagamaan di Israel. Sistem diskriminasi ini tidak 

mewakili cara untuk menundukkan perempuan dan dengan demikian 

membebaskan ego laki- laki, sistem melanggengkan ketergantungan perempuan 

dan citra perempuan lebih rendah dari laki- laki.23 

Hal ini digambarkan dalam materi hukum yang oleh undang-undang 

berhubungan dengan warisan perceraian, pelanggaran seksual, sumpah a gama, 

ketaatan kultis, dan kemurnian ritual. Salah satu tujuan utama dari hukum Israel 

adalah untuk menjamin integritas, stabilitas, dan kelangsungan hidup ekonomi 

keluarga sebagai unit dasar dari masyarakat. Dalam undang-undang ini, 

kepentingan keluarga biasanya diidentifikasi dari laki- laki. Hak dan kewajiban 

dijelaskan sehubungan dengan laki- laki dan harta benda mereka.  

Kontribusi utama istri untuk keluarga adalah seksualitasnya, yang 

dianggap sebagai milik eksklusif suaminya, baik dalam hal kesenangan dan 

buahnya. Perzinahan yang melibatkan seorang wanita yang sudah menikah adalah 

kejahatan besar pertama oleh si wanita di dalam hukum Israel (Imamat 20:10;. 
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Kel 20:14), peringkat dengan pembunuhan dan pelanggaran agama sebagai 

pelanggaran utama menuntut hukuman mati untuk kedua pelaku. Perzinahan 

adalah pelanggaran terhadap hak fundamental dan eksklusif dari seorang suami 

untuk seksualitas istrinya. Itu adalah serangan terhadap otoritas dalam keluarga 

dan akibatnya atas solidaritas dan integritas dari keluarga itu sendiri. Pezina 

merampok kehormatan penting suaminya, sedangkan istri yang tidak setia 

menentang kekuasaan suaminya, menawarkan untuk orang lain apa yang hanya 

menjadi milik suaminya  dan yang merupakan tanggung jawab utamanya.  

Konsekuensi logis dari hukum ini bahwa seksualitas istri adalah milik 

suaminya secara eksklusif, hukum ini menuntut keperawanan pengantin wanita. 

Istri yang melakukan tindakan   pezinah, dihukum mati. Dalam kasus ini, 

kejahatan bukan hanya dilakukan terhadap suaminya tetapi  juga ayahnya.24 Seks 

di luar nikah diperlakukan sangat berbeda ketika hak suami tidak terlibat. Orang 

yang melanggar seorang gadis yang belum menikah harus menikahinya, membuat 

atau memberikan hadiah pernikahan yang tepat kepada ayahnya. Hukumannya 

hanya adalah bahwa dia tidak bisa menceraikannya istrinya tersebut (Ul. 22:28-

29).  

Dalam sistem patriarkal keluarga Israel, kemungkinan seorang wanita 

memiliki properti atau harta sangat terbatas, meskipun tanggung jawabnya untuk 

mengelola hal tersebut.25 Bagaimanapun, seorang wanita bergantung pada 

dukungan ayahnya sebelum menikah dan suaminya setelah menikah. Sebagai 

akibatnya, nasib seorang janda tanpa anak mungkin dapat dikatakan tidak baik. 
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Karena harta suaminya akan jatuh ke tangan saudara laki- laki terdekat, yang 

tampaknya tidak berkewajiban untuk menjaga istri saudaranya itu. Undang-

undang juga menggambarkan, baik secara eksplisit maupun implisit, 

kemunduruan perempuan di bidang agama. Hukum agama ditujukan hanya untuk 

laki- laki, tanda keanggotaan dalam komunitas religius adalah sunat, upacara 

inisiasi laki- laki. Hanya laki- laki diwajibkan oleh hukum Ul. 16:16 untuk 

menghadiri tiga perayaan tahunan (Paskah, Roti tak beragi, dan Panen) dan hanya 

laki- laki yang bisa berfungsi sebagai imam.  

Sebagian besar undang-undang tidak membahas tentang perempuan, 

bahkan mungkin tidak menganggap kepentingan perempuan sedikitpun.26 

Perempuan hanya dipandang dalam beberapa situasi : (a) Saat laki- laki kurang 

berperan dalam bidang sosial ekonomi yang sangat penting; (b) saat perempuan 

membutuhkan perlindungan / khusus terhadap janda; (c) ketika pelanggaran 

seksual yang melibatkan perempuan atau diperlakukan terhadap perempuan, dan 

(d) peran atau pekerjaan ditentukan atau dibedakan berdasarkan jenis kelamin, 

pekerjaan perempuan selalu lebih rendah daripada laki- laki (budak, istri, dan ibu). 

Pembagian ini memungkinkan perempuan selalu kalah dengan laki- laki. Hanya 

dalam perannya sebagai ibu, ia diberikan status dan kehormatan setara dengan 

pria. Namun demikian dia selalu tunduk pada otoritas (ayah, suami, atau saudara 

laki- laki). 
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3.5 Istri Dalam Tradisi Israel 

Phyllis Bird menyatakan bahwa, meskipun para istri diperhitungkan 

sebagai milik seorang laki- laki, para istri itu tidak dianggap sebagai properti. 27 Di 

dalam Ulangan 5:21, Istri tidak termasuk diantara properti rumah tangga, tetapi 

dimasukan ke dalam kategori tersendiri, yang mungkin menunjukan kemajuan 

pola pikir orang israel. Aktifitas utama seorang perempuan adalah 

kerumahtanggaan, di mana ia menjalankan otoritas dalam peranannya sebagai 

seorang ibu. Tugas terpenting dari istri ialah melahirkan anak, justru kemandulan 

merupakan aib.28 

Sebelum menikah seorang perempuan tunduk kepada ayahnya; apabila 

ayah sedang tidak ada, tunduk kepada kakak laki- lakinya; dan setelah menikah, ia 

tunduk kepada suaminya.29 Sistem ini yang dalam bukunya Ben Witherington III 

(Women In The Ministry Of Jesus) disebut sebagai Patria Potestas.30 Secara luas 

kewajiban seorang istri dalam rumah tangga tergantung pada berapa banyak 

hamba yang ia miliki. Jika ia memiliki 4 hamba perempuan, ia dapat duduk 

sepanjang hari tanpa perlu bekerja. Namun, R Eliezer mengatakan bahwa tidak 

peduli berapapun hamba yang ia miliki, ia tetap harus bekerja menyiapkan 

pakaian suami dan keluarga.31 
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Kaum perempuan memainkan peranan penting dalam konteks kehidupan 

keluarga, pertama sebagai ibu dan kedua sebagai istri. Pemeliharaan, disiplin, dan 

pelatihan anak-anak muda adalah kewajiban si ibu. Melahirkan anak menaikan 

status perempuan, khususnya pada saat-saat kritis (adanya perang, kelaparan, 

penyakit, dan wabah) yang membutuhkan lebih banyak anak.  

Di samping membesarkan anak, kaum perempuan bertanggung jawab atas 

penyediaan makanan dan pakaian.32 Mereka belajar kerajinan tangan yang dapat 

dilakukan sambil mengasuh anak, seperti mengayam keranjang, memintal, dan 

merajut permadani dan keset. Berdasarkan kebiasaan, kaum perempuan menimba 

air, baik untuk keperluan rumah tangga maupun untuk hewan ternak. Di antara 

tugas-tugas mereka yang lain, kaum perempuan menyalakan api, membuat keju 

dan yoghurt, memeras susu domba dan kambing. Mereka juga menggiling beras 

gandum menjadi tepung dengan gilingan tangan, dan menumbuknya dengan 

lesung dengan alu. 

Bantuan lain yang mereka berikan diluar rumah tangga termasuk bekerja 

di ladang dan menjaga kambing domba. Penggabaran yang terkenal mengenai 

“istri ideal” di dalam Amsal 31 10-31, berkaitan dengan berbagai peranan kaum 

perempuan di dalam rumah tangga, khususnya peranan ekonomi mereka. Namun 

jelaslah bahwa litani ini hanya berlaku di kalangan elite, kaum perempuan 

terhormat. 

 

 

                                                                 
32

 Philip J. King dan Lawrence E. Stager, Kehidupan. . . , 57  



3.6 Perempuan Dalam Amsal 31:10-31 

Ayat 10 : “Isteri yang cakap siapakah akan mendapatkannya? Ia lebih 

berharga dari pada permata.” 

Bagian ini merupakan syair atas pujian bahwa ciri istri yang seperti ini 

adalah sosok istri idaman semua laki- laki israel pada saat itu. Mengingat 

perkawinan merupakan sebuah kewajiban, sosok istri dalam tradisi israel memiliki 

peranan yang penting dalam keluarga sehingga dibutuhkan keahlian khusus. 

Istilah cakap yang dimaksud bisa berarti kuat, secara militer atau ekonomis, 

sehingga dalam bahasa latin dirumuskan sebagai mulier fortis.33 Tetapi juga dapat 

berarti dalam mengelola rumah tangga yang membuat orang senang di rumah. 

Istri yang memiliki keahlian inilah yang dianggap berharga bagi suaminya, yang 

dalam amsal di ibaratkan sebagai  permata yang harus dilindungi dan dijaga.  

Ayat 11 : “Hati suaminya percaya kepadanya, suaminya tidak akan 

kekurangan keuntungan.” 

Perlu dicatat bahwa bagian ini memperlihatkan keistimewaan perempuan 

dari sudut pandang laki- laki, seakan – akan nilai perempuan berpuncak dalam 

peranannya sebagai “penolong bagi pria.” Peran istri sebagai penolong pria dapat 

tampak nyata apabila ia mampu mengurus dan bertanggung jawab akan kebutuhan 

suami dan keluarganya. Seorang pria tidak akan mendapatkan kerugian karena ia 

memiliki istri yang bisa diandalkan dan menjadi idaman banyak pria lainnya. 

Tidak heran bila kepercayaan dari seorang suami terhadap istri yang cakap yang 
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dimilikinya begitu besar karena perbuatan serta tanggung jawab yang  istriya 

lakukan begitu memuaskan hatinya.  

Kepercayaan yang diungkapkan dalam bahasa Ibrani  xj;B' (bātah) 

memiliki arti trust dalam bahasa inggris. Trust berarti memiliki kepercayaan yang 

penuh, kata “percaya” dalam trust lebih tinggi nilainya daripada dalam kata 

“believe”. Oleh karena itu, dalam Alkitab terjemahan GNV juga digunakan kata 

trust. Kemudian, dalam NIV, kata trust digantikan dengan full confidience yang 

berarti memiliki kepercayaan penuh. Dari penggunaan kata xj;B' (bātah) dapat 

dilihat bahwa seorang pria akan memiliki kepercayaan besar (penuh) kepada 

istrinya bila ia memilki istri yang cakap.  

Ayat 12 : “Ia berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat 

sepanjang umurnya.” 

Keberuntungan seorang suami yang memilki seorang istri yang cakap 

tercermin dalam sikap dan tindakan kepada suaminya yang berbuat baik, bahkan 

sepanjang umurnya selalu berbuat baik kepada suaminya. Kata bAjå ((tÔb) dalam 

bahasa inggris diterjemahkan bukan hanya hal yang baik dan bagus, tetapi juga 

bisa berarti keuntungan, dan kesejahteraan dan juga keselamatan. Jadi dapat 

dikatakan bahwa dia tidak hanya berbuat baik kepada suaminya saja tetapi juga 

membawa keselamatan kepada suaminya dan kesejahteraan kepada suami bahkan 

keluarga. 

Ayat 13 : “Ia mencari bulu domba dan rami, dan senang bekerja dengan 

tangannya.” 



Dalam ayat 13 digambarkan istri yang bekerja keras. Seperti yang telah di 

jelaskan di atas mengenai tradisi israel tentang istri, yakni disamping megasuh 

anak mereka juga belajar tentang kerajinan. Bulu domba dan rami merupakan 

bahan dalam pembuatan kerajinan. Semua kerajinan dilakukan dengan 

kesenangan hati yang bekerja dengan tangannya.  Hal lain menujukan kemampuan 

sebagai wanita bisnis dan kebijaksanaannya dalam memperhatikan keluarganya. 34 

Ayat 14 : “Ia serupa kapal-kapal saudagar, dari jauh ia mendatangkan 

makanannya.” 

Untuk diketahui  bahwa orang Ibrani bukanlah pelaut. Sepanjang sejarah, 

mereka tidak mempunyai banyak pelabuhan. Dan daerah pantai diduduki oleh 

bangsa pelaut asing. Kapal saudagar diartikan sebagai orang-orang yang 

membawa barang-barang berharga atau semacamnya dari tempat yang jauh. Ayat 

14 secara tidak lansung ingin mengatakan bahwa seorang istri yang cakap akan 

berusaha dengan cerdas: menghasilkan atau membeli bahan makanan dan pakaian 

untuk seisi rumahnya (keluarga dan pekerja-pekerjanya).35  

Ayat 15 : “Ia bangun kalau masih malam, lalu menyediakan makanan 

untuk seisi rumahnya, dan membagi-bagikan tugas kepada pelayan-pelayannya 

perempuan. “ 

Dalam ayat ini menunjukan bahwa istri yang dimaksud dalam Amsal 

31:10-31 merupakan golongan elit karena dituliskan bahwa ia membagi-bagi 

tugas kepada pelayan-pelayan perempuan. Pelayan perempuan hanya dimiliki oleh 

istri yang berasal dari golongan elit. Oleh karena ia golongan elit maka ia pun 
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dapat melakukan apa yang ia inginkan untuk meningkatkan kesejahteraan 

keluarga, karena istri pun harus mampu mengurus perekonomian keluarga. Selain 

itu dapat dijelaskan bahwa istri yang cakap merupakan orang  yang mencintai 

tanggung jawab oleh karena itu ia bekerja sampai larut malam, tidak hanya untuk 

membuat kerajinan atau ketrampilan tatapi juga menyediakan makanan dan 

kebutuhan yang akan datang.36 

Ayat 16 : “Ia membeli sebuah ladang yang diingininya, dan dari hasil 

tangannya kebun anggur ditanaminya.” 

Ia menjual hasil kerajinannya dan membelih tanah. Tanah merupakan 

Modal utama dalam masyarakat agraris.37 Palestina merupakan jembatan antara 

Eropa dan Asia di sebelah utara, dan Afrika diselatan. Hal ini menjadikan 

Palestina merupakan negeri kaya dengan perdagangan dan perniagaan yang 

melalui negeri itu.38 Isreal merupakan pemasok gandum, minyak dan anggur. 

Tidak heran bahwa dalam ayat ini anggur merupakan salah satu hal yang menjadi 

pilihan dalam melakukan pertanian atau bercocok tanam.  

Ayat 17 : “Ia mengikat pinggangnya dengan kekuatan, ia menguatkan 

lengannya.” 

Seorang istri yang cakap juga tidak pernah lelah dalam bekerja untuk 

keluarganya dan selalu menjaga dirinya agar tetap mampu melaksanakan 

kewajiban sebagai istri. Tidak pernah lelah dalam arti tidak hilang semangatnnya 

untuk bekerja demi keluarganya, bukan dalam arti fisik. Kata h'yn<+t.m' (māt
e
naym) 
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artinya pangkal paha atau pinggang. Yang artinya pinggang merupakan bagian 

tubuh yang paling penting untuk mengerjakan sesuatu, untuk itu kalau bagian ini 

sakit maka sudah pasti aktifitas tidak dapat dilakukan atau akan terhambat. Dalam 

terjemahan (BIS) dikatakan dengan sederhana “Ia menyiapkan dirinya untuk 

bekerja sekuat tenaga”. 

Ayat 18 : “Ia tahu bahwa pendapatannya menguntungkan, pada malam 

hari pelitanya tidak padam.” 

Dalam ayat ini terjemahan (BIS) lebih sederhana dan lebih mendekati 

bahasa aslinya daripada (TB) “Ia tahu bahwa segala sesuatu yang dibuatnya, 

menguntungkan; ia bekerja sampai jauh malam.” seperti yang telah di jelaskan 

dalam ayat sebelumnya bahwa wanita yang cakap bertolak belakang dengan 

wanita bodoh dan malas. Ia menyukai tanggung jawabnya untuk keluarganya. 

Membuat kerajinan jelas membawa keuntungan untuk ekonomi keluarga. Jadi 

ayat ini mau mengatakan bahwa istri yang cakap juga bekerja sampai larut malam 

terutama untuk membuat kerajinan tangan.  

Ayat 19 : “Tangannya ditaruhnya pada jentera, jari-jarinya memegang 

pemintal. “ 

Dalam ayat ini juga menurut pendapat penulis terjemahan (BIS) lebih 

sederhana dan lebih mendekati makna dalam bahasa asli dibandigkan dengan 

(TB) “Benang dipintalnya dan kain ditenunnya.” Ayat ini masih berbicara tentang 

istri yang cakap membuat kerajinannya yakni dengan benang dipintal lalu ditenun 



untuk menghasilkan kain. Bertenun juga merupakan ciri hidup sehari-hari orang 

Ibrani, baik dilakukan oleh perempuan ataupun laki- laki.39 

Ayat 20 : “Ia memberikan tangannya kepada yang tertindas, mengulurkan 

tangannya kepada yang miskin. “ 

Menjadi seorang istri yang cakap juga tidak berarti hanya memperhatikan 

kepentingan dalam keluarrganya saja. Itu terbukti dari tingkah lakunya terhadap 

orang lain yang ada disekitar dia. meski ia amat rajin dan rupanya tidak 

memerlukan seorang pun dalam mengubahkan sukses nya, namun keberhasilan itu 

tidak menutup matanya bagi orang yang kurang beruntung. Feeling sosial ini 

pantas dicermati. Ia murah hati dan rela menolong orang dalam kesusahan. 40 Ini 

juga sekaligus menunjukan bahwa istri yang cakap juga tidak hanya baik dalam 

ekonomi keluarga tetapi dunia sosial pun dia perhatikan.  

Ayat 21 : “Ia tidak takut kepada salju untuk seisi rumahnya, karena 

seluruh isi rumahnya berpakaian rangkap.”  

Membuat pakian adalah metafora utama praktek hikmat. 41 Pakian 

menutupi seluruh tubuh dan memberinya bentuk, perlindungan, dan kehidupan 

dalam cara yang sama seperti hikmat membentuk, menjaga dan memperkaya 

pikiran dan roh. Seorang istri harus bisa melindungi dan menjaga keluarganya, 

meskipun dalam berbagai situasi yang diibaratkan seperti pada saat musim dingin, 

persediaan disipakan untuk keluarganya.  
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Ayat 22 : “Ia membuat bagi dirinya permadani, lenan halus dan kain 

ungu pakaiannya.” 

Permadani merupakan karpet dari bulu domba, sehingga bisa diibaratkan 

ia menciptakan suasana kehidupan yang nyaman bagi keluarganya. Pemakaian 

kain lenan dihubungkan dengan orang-orang istimewa, orang-orang kudus. Kain 

lenan dan kain lenan halus dipandang sebagai pemberian-pemberian yang bernilai 

tinggi kepada seorang wanita yang dicintai seorang pria. Jelas bahwa pemakaian 

lenan pada wanita dinilai sangat tinggi.42 Kelihatannya, pemakaian kain lenan 

dihubungkan dengan orang-orang istimewa atau orang-orang kudus. Sementara 

kain kirmizi dan kain ungu sangat dihargai.43 Jadi, kain ungu melambangkan 

keagungan. Dalam ayat ini ditunjukan betapa seorang istri yang cakap sangat 

dihargai dan sangat istimewa. 

Ayat 23 : “Suaminya dikenal di pintu gerbang, kalau ia duduk bersama-

sama para tua-tua negeri.”  

Pintu gerbang adalah tempat pertemuan desa. Dengan demikian suami 

mempunyai peranan dalam pertemuan desa tersebut. 44 Seperti dijelaskan diatas 

bahwa istri yang digambarkan dalam Amsal 31:10-31 ini merupakan golongan elit 

maka suaminya pun mempunyai sedikit banyak pengaruh dalam desa. Sang istri 

menguatkan posisi suaminya di masyarakat. Dengan kata lain istri yang cakap 

dalam mengurus dan menata kehidupan rumah tangga, secara tidak langsung telah 
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membantu dalam pekerjaan dan tanggung jawab sang suami termasuk menjaga 

nama baik sang suami dan keluarganya.  

Ayat 24 : “Ia membuat pakaian dari lenan, dan menjualnya, ia 

menyerahkan ikat pinggang kepada pedagang.”  

Seperti telah dijelaskan di dalam bagian sebelumnya bahwa selain 

mengurus anak istri juga belajar tentang kerajinan serta membuat dan menjual 

kerajinan tersebut. Dalam ayat 24 istri digambarkan dengan pelbagai tindakan 

yang kreatif. kerajinan yang dikembangkan  menyebabkan keluarga sejahtera.45 

Ikat pinggang merupakan kulit yang melingkar di pinggang agar menahan jubah 

ketika sedang bekerja di ladang.46 Dalam bahasa Ibrani kata rAgx] (hagÔr) yang 

berarti ikat pinggang, yang sering diberi banyak hiasan dan merupakan barang 

berharga termasuk barang dagangan.47 Maksud dari ayat 24 ini tidak lain adalah 

membantu orang-orang yang membutuhkan, seperti digambarkan dalam 

masyarakat agraris bahwa pedagang merupakan pekerja yang kadang memakai 

ladang yang disewakan oleh orang-orang yang memiliki harta, jadi bukan tidak 

mungkin mereka-mereka ini juga membutuhkan bantuan seperti yang ditunjukan 

oleh istri yang cakap dalam ayat 24.  

Ayat 25 : “Pakaiannya adalah kekuatan dan kemuliaan, ia tertawa 

tentang hari depan.” 

Istri yang cakap merupakan sosok yang tegar, dan tangguh, itu terwujud 

dalam tindakannya. Istri yang seperti ini pasti akan dihormati oleh orang banyak, 
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disamping gambaran tentang golongan elit tetapi yang lebih penting adalah 

tindakan, dan tanggung jawab yang dilakukan terhadap keluarga dan juga dalam 

masyarakat, merupakan nilai tersendiri yang harus diberi penghargaan berupa 

kehormatan yang diberikan padanya. Masa depan keluarganya tidak ia ragunakan 

karena, usahanya menjadi jaminan masa depan yang penuh optimisme.48  

Ayat 26 : “Ia membuka mulutnya dengan hikmat, pengajaran yang lemah 

lembut ada di lidahnya.” 

Dalam ayat ini identik dengan Amsal sebagai kitab Hikmat, istri yang 

digambarkan dalam Amsal ini jelas harus memiliki hikmat untuk membimbing 

keluarganya. Hal ini diterapkan melalui pendidikan yang diberikan kepada anak-

anaknya. Kata hm'k.x' (hokmâ) tidak hanya berarti Hikmat tetapi juga 

kebijaksanaan, keahlian. Pada dasarnya hikmat adalah kepintaran mencapai hasil, 

menyusun rencana yang benar untuk memperoleh hasil yang dikehendaki. Jadi 

istri yang cakap juga memiliki keahlian dalam mendidik yang keluar dari 

mulutnya. Bahkan hal itu ditunjukan dengan lemah lembut.  

Ayat 27 : “Ia mengawasi segala perbuatan rumah tangganya, makanan 

kemalasan tidak dimakannya.” 

Mengawasi juga bisa dikaitakan dengan mengontrol, istri yang cakap 

selalu mengontrol setiap detil dalam rumah tangganya. Hal ini termasuk 

mengawasi setiap kebutuhan keluarga. Hal ini jika dikaitkan dengan 

penggambaran kaum elit yang ditunjukan dalam ayat 15, yang mana dia 

membagi-bagi tugas maka dapat dikatakan juga bahwa seorang istri yang cakap 

                                                                 
48

 St. Darmawijaya Pr, Perempuan. . . , 78  



tidak hanya membagi tugas kepada para pekerjanya tetapi juga sekaligus 

mengawasi setiap pekerjaan yang dilakukan oleh mereka. Dengan tipe istri seperti 

jelas bahwa kemalasan merupakan hal yang paling tidak sesuai dan tidak disukai 

oleh dirinya. hal ini telah ditegaskan dalam ayat sebelumnya yang mengatakan “ia 

mengikat pinggangnya dengan kekuatan”.  

Ayat 28 : “Anak-anaknya bangun, dan menyebutnya berbahagia, pula 

suaminya memuji dia:” 

Istri yang cakap merupakan suatu kebanggaan keluarga, tidak heran bahwa 

pujian datang dari anak-anaknya, maupun suaminya. Bahkan tidak hanya pujian 

teapi penghargaan juga diberikan oleh keluarganya. Merupakan suatu 

keberuntungan memiliki seorang ibu dan istri yang dapat mendatangkan 

kebahagiaan bagi suami serta keluarganya.  

Ayat 29 :  “Banyak wanita telah berbuat baik, tetapi kau melebihi mereka 

semua.” 

Pengajaran dari istri yang cakap ini terdiri dari hikmat dan belas kasih. Ini 

mengatasi keutamaan yang dapat dicapai oleh seorang istri pada umumnya.49 

Banyak istri yang dapat melakukan tanggung jawab dengan baik untuk keluarga 

tetapi hanya sedikit yang bisa menyerupai istri yang cakap ini, mengingat bahwa 

penggambaran Istri yang cakap dalam Amsal 31:10-31 ini merupakan orang dari 

golongan elit maka bukan tidak mungkin bahwa banyak orang elit sukar untuk 

memilki belas kasih dan hikmat dalam diri mereka melihat status sosial yang 

mencolok pada saat itu, untuk itulah istri cakap ini merupakan wanita yang terbaik 

diantara yang terbaik pada umumnya. 
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Ayat 30 :  “Kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia, 

tetapi isteri yang takut akan TUHAN dipuji-puji.” 

Dalam Ayat ini dirumuskan semacam patokan untuk penilaian kaum 

perempuan, sehingga ajakan untuk meneladan perempuan demikian ditegaskan 

dalam dua ayat ini secara nyata.  Beberapa gagasan bisa digaris bawahi: 1) 

kecantikan bukanlah ukuran, melainkan sikap terhadap Tuhan, yakni takut akan 

Tuhan atau takwa.50 pada akhirnya seorang istri yang cakap dalam tanggung 

jawab dan hikmat yang dimiliki tidaklah lengkap tanpa rasa Takut akan Tuhan, 

karena hal ini menjadi dasar dari beragam tanggung jawab dan hikmat yang 

didapat oleh seorang istri yang cakap, serta menunjukan dasar keluarga yang 

rukun dan selalu berbahagia dalam Takut akan Tuhan. Hampir secara agresif 

ditolak kecantikan sebagai kepalsuan, sebagai sesuatu yang tidak berguna. 

Penilaian seorang istri yang cakap tidak dilihat dari kecantikan wajah. 2) 

kecakapan, sukses dalam usaha sebagai ibu rumah tangga. Pendek kata nilai 

perempuan ditentukan oleh religiositasnya, ketakwaan kepada Tuhan, dan 

kemahirannya dalam hidup bermasyarakat dalam rumah tangga.  

Ayat 31 : “Berilah kepadanya bagian dari hasil tangannya, biarlah 

perbuatannya memuji dia di pintu-pintu gerbang” 

Istri yang cakap berhak mendapatkan penghargaan atas apa yang telah 

dilakukannya. Kehormatan, dihargai oleh banyak orang, apa yang telah 

dilakukannya tidak hanya mengharumkan namanya tetapi juga membawa nama 

baik bagi keluarganya. Kata r[;v; (Śaar) yang berarti pintu gerbang berasal dari 
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kata ~yrIå['V.b; (baśś‟ārîm) yang berarti didalam pintu gerbang. dalam kota 

Yerusalem pintu gerbang tidak hanya satu, tetapi banyak dan pintu gerbang 

merupakan batas antara warga kota dengan orang-orang diluar kota. Yang artinya, 

perbuatan dari si istri yang cakap ini diketahui oleh setiap warga kota, baik orang-

orang yang kecil sampai para petinggi dalam kota tersebut. Bahkan mungkin 

orang-orang dari luar kota yang berkunjung kedalam kota pun mendengar 

perbuatan-perbuatannya. 

3.7 Rangkuman 

 Dalam pembahasan diatas dapat kita lihat bahwa dalam kehidupan bangsa 

Israel terkhususnya dalam Perjanjian Lama perempuan begitu diatur sedemikian 

rupa dan bahkan tidak memiliki kedudukan lain selain menjadi harta dala m 

keluarga serta diajarkan untuk nantinya dapat melaksanakan tugasnya dengan baik 

sebagai ibu rumah tangga dan sebagai seorang istri. Dalam Amsal 31:10-31 dapat 

kita lihat bahwa banyak sekali pekerjaan yang harus diemban dan dikerjakan 

seorang oleh seorang istri. Mulai dari mengurus keluarga (anak-anak dan suami), 

membuat kerajinan, mencari makan, melakukan usaha untuk membantu 

perekonomian keluarga, menciptakan suasana keluarga yang nyaman, menjaga 

nama baik suami dan keluarga, disamping itu harus memperhatikan dirinnya 

sendiri, bahkan pekerjaannya dilakukan hingga larut malam hanya demi 

kelurganya. Jika dilihat dari pekerjaan dan tanggung jawab yang dilakukan dan 

diemban seorang istri yang baik dalam kehidupan Israel pada masa itu, maka 

dapat dikatakan pula bahwa perempuan dalam kehidupan bangsa Israel 

merupakan orang-orang yang memiliki pengorbanan yang tidak sedikit dalam dan 



bagi keluarga. Apalagi kehidupannya hanya terpusat pada keluarga. 1 hal yang 

dapat dilihat dalam perikop ini adalah seorang istri yang baik digambarkan 

sebagai sosok perempuan dari kaum elit. Tetapi dasar dari pekerjaan atau nilai 

seorang “Istri Yang Cakap” adalah Takut Akan Tuhan. Takut Akan Tuhan 

menjadi dasar orang-orang Israel melakukan hikmat dalam kehidupan mereka. 

Dan yang paling penting hikmat menjadi petunjuk hal-hal baik yang harus 

dilakukan dalam kehidupan orang Israel dengan Tuhan menjadi pusat dari 

tindakan-tindakan tersebut begitupun dengan sosok perempuan dan istri Takut 

akan Tuhan merupakan awal dan dasar dalam tanggung jawab melaksanakan 

tugas-tugas dalam keluarga (rumah tangga).  

 


