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BAB II 

PERKEMBANGAN FASHION HIJAB DI INDONESIA  

 

 Dalam bab ini penulis akan membahas seputar gambaran umum perkembangan hijab 

di Indonesia. Gambaran umum yang akan penulis bahas disini meliputi sejarah 

perkembangan hijab di Indonesia dan industrialisasi hijab sebagai salah satu trend fashion di 

Indonesia. Selain membahas seputar perkembangan hijab secara historis, dalam bab ini 

penulis juga akan membahas seputar feminisme Islam di Indonesia. 

2.1  Perkembangan Hijab Style di Indonesia 

Pakaian adalah produk budaya, sekaligus tuntutan agama, dan moral. Dari sini lahir 

apa yang dinamakan pakaian tradisional, daerah, dan nasional, juga pakaian resmi untuk 

perayaan tertentu, serta pakaian untuk beribadah. Akan tetapi, perlu dicatat bahwa sebagian 

tuntunan agama lahir dari budaya masyarakat, karena agama sangat mempertimbangkan 

kondisi masyarakat sehingga menjadikan adat-istiadat yang tidak bertentangan dengan nilai-

nilainya, sebagai salah satu pertimbangaan hukum.28 

Hingga saat ini pemakaian hijab di Indonesia telah mengalami perkembangan yang 

pesat. Selendang sebagai penutup kepala yang pada era sebelum 90 an juga diinterpretasikan 

sebagai hijab, hijab segi empat pada era akhir 90 an, hingga hijab ikat pada awal 2000 an 

menjadi bagian dari perkembangan hijab style di Indonesia.29 Pada saat ini Hijab menjadi hal 

yang cukup populer di masyarakat Indonesia, hal ini karena beberapa faktor salah satunya 

adalah karena adanya tekanan informasi yang memberikan dampak perkembangan hijab di 

Indonesia. Tekanan informasi disini dapat dilihat dari beberapa media informasi misalnya 

televisi, majalah, internet dan masih banyak lagi yang memberikan informasi tentang hijab.  

Berbeda dengan konsep kerudung, pada saat ini pemakaian hijab mengalami 

perkembangan sehingga memunculkan banyak istilah dalam pemakaian hijab antara lain 

kerudung kapstok, kerudung ideologis, kerudung kelas menengah, kerudung kelas atas dan 

                                                             
28 M Quraish Shihab, Jilbab Pakaian Wanita Muslimah,  Jakarta: Lentera Hati, 2010, h. 38. 
 
29 Evolusi Model Hijab di Indonesia, dari Kerudung Selendang sampai Hijab Syar'i, Good News Indonesia, 
diakses dalam: https://www.goodnewsfromindonesia.org/2016/08/09/evolusi-model-hijab-di-indonesia-dari-
kerudung-selendang-sampai-hijab-syar-i, 29 September 2016, pukul 15.00 WIB 

https://www.goodnewsfromindonesia.org/2016/08/09/evolusi-model-hijab-di-indonesia-dari-kerudung-selendang-sampai-hijab-syar-i
https://www.goodnewsfromindonesia.org/2016/08/09/evolusi-model-hijab-di-indonesia-dari-kerudung-selendang-sampai-hijab-syar-i
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kelas gaul. Kerudung kapstok adalah kerudung yang biasanya digunakan oleh orang-orang 

menengah ke bawah atau ibu-ibu dengan gaya tradisional. Kerudung ini merupakan gaya 

krudung asli Indonesia. Kerudung ideologis adalah bentuk kerudung tokoh-tokoh agama 

Islam yang lebih konservatif. Kerudung kelas menengah merupakan krudung yang umumnya 

digunakan oleh orang-orang kelas menengah yang cukup sederhana. Kerudung kelas atas 

adalah kerudung yang umumnya digunakan oleh orang-orang dengan strata sosial yang 

tinggi, seperti ibu-ibu pejabat. Kerudung gaul adalah kerudung yang umumnya digunakan 

oleh muda-mudi dengan berbagai model dan aksesoris.30 Meskipun memiliki model yang 

berbeda, hijab sendiri mempunyai fungsi sebagai sebuah pilihan identitas dan kebebasan 

berekspresi bagi perempuan pada saat ini.31 

Salah satu pengaruh kuat dari berkembangnya dunia fashion hijab di kawasan Asia 

khususnya di Indonesia adalah hadirnya hijab Uniqlo yang merupakan lini fashion busana 

muslim jepang dengan desainer utamanya yang bernama Hana Tajima yang memberikan 

perubahan besar terhadap gaya fashion hijab di Indoneisa. Hijab Uniqlo sendiri mempunyai 

beberapa cirihas, diantaranya cirihas bahan yang ringan dan dingin, warna yang colorful, 

model yang bertumpuk, berlayer dan penggunanya biasanya diharuskan menggunakan base 

hijab yang umum disebut ciput hijab.32 

Fenomena perkembangan hijab style dalam dunia fashion bukan menjadi suatu hal 

yang biasa. Namun perlu dilihat bahwa perkembangan fashion hijab saat ini suatu trend yang 

menjadi konsumtif dikalangan perempuan Muslim. Perkembangan hijab style di Indonesia di 

lihat bersamaan dengan  munculnya komunitas hijab di tahun 2011 yaitu hijaber community,  

hadirnya komunitas hijab ini yang memberikan warna baru dalam dunia fashion hijab di 

Indonesia. Mulai dari motif, warna, dan style yang membuat paradigma baru dalam 

masyarakat untuk bisa tampil stylish dan fashionable namun tetap mematuhi agama.  Dengan 

munculnya hijaber community di Jakarta, akhirnya menstimulasi hijaber-hijaber lainnya 

                                                             
30 Bob Ztf,   Islam Dialektis, Malang : Umm Press, 2005, h. 17 
31 Heri Setiawan,  Kuasa Jilbab Di Indonesia, Surabaya: Universitas Airlangga, 2009, h. 30 
32Ariana Yulistara, Kolaborasi Uniqlo Bersama Blogger Hijab Hana Tajima Hadir di Indonesia 
https://wolipop.detik.com/read/2015/07/30/153630/2979208/1632/kolaborasi-uniqlo-bersama-blogger-hijab-
hana-tajima-hadir-di-indonesia, 28 Januari 2017, pukul 17.00 WIB 

https://wolipop.detik.com/read/2015/07/30/153630/2979208/1632/kolaborasi-uniqlo-bersama-blogger-hijab-hana-tajima-hadir-di-indonesia
https://wolipop.detik.com/read/2015/07/30/153630/2979208/1632/kolaborasi-uniqlo-bersama-blogger-hijab-hana-tajima-hadir-di-indonesia
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untuk membentuk komunitas di beberapa kota besar Indonesia.33 Hal inilah yang lantas 

semakin mempopulerkan hijab sebagai salah satu lini fashion dan gaya hidup di Indonesia. 

2.2  Industrialisasi Fashion Hijab di Indonesia 

Pada dasarnya, hijab bukanlah budaya asli Indonesia. Kehadirannya merupakan 

salah satu bentuk pengaruh globalisasi, yang kemudian membuat perempuan-perempuan 

muslim di dunia merasa terkoneksi satu sama lain. Pendapat ini pun diperkuat dengan 

mengutip Andree Feillard bahwa konsep jilbab dan kain yang menutup seluruh badan 

sebelum tahun 1980-an merupakan sebuah konsep asing di dalam konteks masyarakat 

Indonesia. Sementara, bagi Susan Brenner kata jilbab secara umum dipahami sebagai sebuah 

gaya baru berbusana muslim para perempuan muda yang mulai populer pada tahun 1990-an 

sedikit banyak dipengaruhi oleh budaya Timur-Tengah. Ini berbeda dengan sarung 

tradisional, kebaya dan kerudung yang biasanya dipakai oleh perempuan Indonesia yang 

lebih tua.34  

Meski hijab di Indonesia merupakan pengaruh dari gaya busana timur tengah, 

namun pada akhirnya Indonesia dapat menampilkan cirikhas gaya hijabnya sendiri. Ciri khas 

tersebut dapat kita lihat dari model hijab yang beragam, warna yang beragam, padu-padan 

hijab dengan busana tradisional seperti kebaya, batik, songket dan lain sebaginya.  

Seperti yang telah penulis kemukakan pada sub bab sebelumnya, bahwa hijab saat 

ini telah menjadi gaya hidup dan item fashion yang telah menjadikan budaya konsumtif di 

kalangan perempuan-perempuan muslim. Popularitas fashion hijab di Indonesia saat ini 

berbanding lurus dengan perkembangan industri fashion hijab di negara ini.  

Saat ini, industri fashion hijab sudah sangat berkembang terutama di negara 

Indonesia. Indonesia merupakan salah satu negara yang mempunyai umat muslim terbanyak 

di dunia. Faktor tersebut yang mendukung mengapa fashion hijab begitu berkembang di 

Indonesia setiap tahunnya. Menurut Dirjen Industri Kecil Menengah (IKM) Kementrian 

Indonesia, Euis Saidah, terdapat 20 juta penduduk Indonesia yang menggunakan hijab. 

                                                             
33 Khusnul Latifah, Hijaber Era Informasi, diakses dalam: http://journal.unair.ac.id/download-fullpapers-
ln9efeef6f94full.pdf, 25 September 2016, pukul 20.40 WIB 
34  Idi Subandy Ibrahim, Budaya Populer sebagai Komunikasi: Dinamika Popscape dan Mediascape di 
Indonesia Kontemporer, Yogyakarta: Jalasutra, 2011, h. xii 

http://journal.unair.ac.id/download-fullpapers-ln9efeef6f94full.pdf
http://journal.unair.ac.id/download-fullpapers-ln9efeef6f94full.pdf
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Banyaknya pengguna hijab juga disertakan dengan perkembangan industri hijab di Indonesia 

yang semakin meningkat produksinya.35 

Pada dasarnya, perkembangan industrialisasi fashion hijab di Indonesia telah dimulai 

sejak tahun 1990 an. Hal ini dibuktikan dengan muncul beberapa merk busana muslim yang 

menawarkan berbagai desain pakaian untuk memenuhi permintaan masyarakat. Karena pada 

saat itu penggunaan kerudung tidak terbatas hanya untuk santriwati atau acara tertentu seperti 

pengajian. Sebab  politisi, pengusaha, artis, karyawan swasta, pegawai negeri, dan kaum 

profesional lainnya sudah menggunakan kerudung pada berbagai kesempatan. Bukti lainnya 

yaitu pada tahun 1996, APPMI (Asosiasi Pengusaha Perancang Mode Indonesia) mendirikan 

sebuah divisi yang mengkhususkan pada busana muslim karena tingginya permintaan 

terhadap busana muslim. Pada tahun tersebut industri-industri busana muslim berkembang 

dari pulau jawa, dan kemudian tersebar ke berbagai daerah lain di Indonesia. Saat ini industri 

fashion hijab di Indonesia juga semakin didukung dengan majunya dunia teknologi dan 

informasi. Media Internet khususnya media sosial kini  telah banyak mnyebar luaskan 

informasi mengenai fashion hijab untuk muslimah. Semakin banyaknya pengguna sosial 

media, maka kini semakin banyak dipergunakan sebagai tempat mempromosikan sesuatu 

seperti hijab. Dari munculnya komunitas hijab seperti hijabers community, sampai tutorial 

hijab yang sangat menarik untuk diikuti. Faktor inilah yang kemudian menjadi aspek utama 

dalam industrialisasi fashion hijab di Indonesia.36 

Maraknya media informasi yang juga turut mempromosikan sisi ‘cantik’  dari 

fashion hijab juga merupakan salah satu faktor yang mempopulerkan hijab di Indonesia, 

misalnya model hijab Fatin X factor, Saskia Meca, model hijab Dian Pelangi dan masih 

banyak lagi model hijab artis. Semakin banyaknya perempuan mengunakan hijab serta 

besarnya keinginan perempuan untuk mengaktualisasikan diri serta mengubah gaya hijabnya 

yang lantas membuat hijab semakin populer di Indonesia, sehingga saat ini bukan hanya 

pelajar di Institusi-institusi Islam yang mengenakannya, namun hampir dari seluruh kalangan 
                                                             
35 Suci Pratiwi, Indonesia Kiblat Fashion Muslim Dunia,  Jurnal Asia, Desember 2015, diakses dalam: 27 
September 2016, pukul 20.30 
 
36 Kiprah Busana Muslim, Femina,  13 Januari 2013, diakses dalam: http://www.femina.co.id/article/kiprah-
busana-muslim,  25 September 2016, 20.00 WIB. 

http://www.femina.co.id/article/kiprah-busana-muslim
http://www.femina.co.id/article/kiprah-busana-muslim
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perempuan muslim dari berbagai usia dan latar belakang tidak canggung lagi untuk 

mengaktualisasikan hijab sebagai gaya hidup dan representasi jati diri mereka. 

Saat ini, hijab kini bukan lagi monopoli kaum ibu yang sudah sepuh. Hijab sudah 

menjangkau semua kalangan, remaja, eksekutif muda, ibu muda pun memakainya. Fenomena 

ini sudah terjadi sejak awal tahun 2011 dimana trend hijab di Indonesia telah mulai diikuti 

banyak kalangan. Di Indonesia, hijab tidak lagi menjadi sebuah atribut agama, melainkan 

komoditas bisnis yang menjanjikan karena mempunyai banyak peminat.37 

Dibalik perkembangan fashion hijab sebagai bagian dari fashion muslim yang begitu 

pesat, Indonesia masih memiliki beberapa tantangan di dalamnya. Mimpi menjadikan 

Indonesia sebagai ikon fashion muslim dunia bukanlah tanpa tantangan. Euis Saedah, 

Direktorat Jenderal Industri Kecil Menengah Kementerian Perindustrian, mengungkapkan 

bahwa bukannya tak mungkin Indonesia mampu menjadi pusat mode busana muslim, karena 

Indonesia memiliki sumber daya yang kompeten, sampai bahan baku fashion yang unik dan 

beragam, namun Indonesia  nyatanya masih memiliki setidaknya lima tantangan dalam 

mengembangkan industri fashion, yakni:38 

1. Bahan baku 

Masalah yang sering jadi kendala sampai sekarang ini adalah bahan baku yang 

masih harus impor. Kain-kain yang biasa digunakan untuk industri fesyen, 

seperti kain katun dan sutera merupakan dua komoditas yang masih harus 

diimpor. Salah satu cara yang dilakukan Pemerintah untuk mengatasi masalah ini 

adalah dengan mendirikan sebuah badan penyangga kestabilan harga bahan baku 

fesyen melalui BUMN. Namun, sampai saat ini belum efektif untuk mengatasi 

masalah kenaikan harga dan pasokan kain impor. 

2. Teknologi 

Sekalipun Indonesia memiliki kekayaan budaya dan juga teknik pembuatan kain 

yang baik, sayangnya hal ini menjadi salah satu kekurangan jika diproduksi 
                                                             
37 Global Islamic Economy Report 2014-2016, diakses dalam: 
http://www.flandersinvestmentandtrade.com/export/sites/trade/files/news/342150121095027/342150121095027
_1.pdf. 18 September 2016, pukul 17.00 WIB 
 
38 Warta Ekspor Industri Fashion Muslim 2015, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, 2015. h. 9 

http://www.flandersinvestmentandtrade.com/export/sites/trade/files/news/342150121095027/342150121095027_1.pdf
http://www.flandersinvestmentandtrade.com/export/sites/trade/files/news/342150121095027/342150121095027_1.pdf


30 
 

massal. Masyarakat masih banyak yang menggunakan alat tenun ATBM (alat 

tenun bukan mesin), sehingga produksinya masih sangat terbatas.  

3. Sumber daya manusia 

Masalah sumber daya manusia (SDM) bukan berarti tidak banyak orang yang 

berpotensi dan kreatif dalam dunia fesyen, namun ada tantangan yang harus 

dihadapi, yaitu masih banyak orang yang bergelut di fesyen hanya sekadar hobi 

atau ikut-ikutan. Menyikapi hal ini, beberapa asosiasi desainer mencoba untuk 

mengadakan pelatihan yang diselenggarakan oleh pemerintah untuk memajukan 

industri fesyendan proses produksinya lama. 

4. Pemasaran 

Sampai saat ini masih banyak IKM (industri kecil menengah) yang terhambat 

pemasaran produknya. Sekalipun produk yang mereka hasilkan bagus, namun 

tak ada gunanya jika pemasaran tak memadai. Upaya yang dilakukan pemerintah 

untuk membantu IKM adalah dengan membantu memasarkan berbagai 

produknya dengan mengikutsertakan mereka dalam pameran. 

5.  Modal 

Salah satu masalah klasik yang dialami IKM di Indonesia adalah kurangnya 

modal yang dimiliki. IKM ini cenderung bingung untuk menjamin permodalan 

mereka karena bunga yang terlalu tinggi dari bank. 

6. Kompetitor Impor  

Munculnya kompetitor Impor bebererupakan salah satu tantangan tersendiri bagi 

produk fashion hijab Indonesia di pasar domestik. Munculnya kompetitor impor 

terutama yang berasal dari Tiongkok di beberapa pusat perbelanjaan fashion 

hijab nyatanya menjadi ancaman serius bagi industri fashion hijab di Indonesia, 

karena kompetitor Tiongkok merupakan kompetitor yang mempunyai tingkatan 

harga yang begitu murah dibanding produk-produk lokal. Rata-rata pelaku 

industri fashion hijab berpenghasilan menengah menganggap produk tiongkok 

menjadi kendala dalam upaya melakukan promosi produk, karena masih 

banyaknya pengunjung yang hanya sensitive terhadap harga dan bukan kualitas, 
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menyebabkan persaingan terasa semakin ketat. Akhirnya  banyak kompetitor 

yang pada awalnya melakukan produksi sendiri, pada akhirnya mengambil  baju-

baju produksi Tiongkok karena tidak mau mengambil banyak resiko dari 

semakin besarnya  biaya produksi yang harus mereka keluarkan jika 

memproduksi sendiri 

Peluang besar dalam industrialisasi fashion hijab saat ini dapat dilihat dari 

berkembangnya teknologi maupun media sosial. Semakin gencarnya promosi melalui media 

sosial menjadikan peluang bagi industri fashion hijab namun dengan mengikuti trend fashion 

yang diminati. Kemudian peluang besar dalam industri fashion hijab adalah mulai banyak 

bermunculan public figure yang menggunakan fashion hijab di media elektronik. Tidak hanya 

itu, peluang besar dalam industrialisasi fashion hijab di Indonesia karena Indonesia 

merupakan negara muslim terbesar di dunia yaitu sekitar 85,2 persen atau sekitar 

199.959.285 jiwa dari total 234.693.997 jiwa penduduk. Banyaknya penduduk muslim di 

Indonesia cukup memberi banyak pengaruh terhadap industri fashion hijab.39 

Pemerintah berharap, pengembang Industri Kreatif dalam bidang fashion hijab dapat 

mengatasi segala tantangan tersebut. Para pelaku industri fashion hijab di Indonesia akhirnya 

mampu menjawab beberapa tantangan dengan terus menunjukkan eksistensinya. Hal tersebut 

terbukti dari semakin banyaknya brand-brand fashion hijab baru di Indonesia. Pada akhir 

tahun 2015 an, Indonesia telah mempunyai ratusan brand fashion hijab, baik yang kecil 

maupun yang sudah mempunyai nama besar. Produsen ini merupakan manifestasi dari 

tingginya permintaan pasar di Indonesia yang cukup beragam. Dilansir dari jilbabflowidea, 

dari sekian banyak brand fashion hijab di Indonesia, 25 diantaranya merupakan brand yang 

sudah mempunyai nama besar. 25 brand tersebut adalah: Dian Pelangi, Meccanism, Ria 

Miranda, Kami Idea, Jenahara, Rabbani, Flow Idea, Elzatta, Zoya, Shasmira, Hijab Alila, 

Syahida Hijab, Shafira, Apple Hijab Brand, Fiori Design, Arniz Collection, Such, Mizora, 

Qalisya, Sayra Hijab, Irna La Parle, Nuhijab, Tuneeca, dan Rani Hatta. Produk-produk dari 

25 brand ini umumnya dipasarkan secara konvensional dan online. 

                                                             
39 Pasar Muslim Indonesia Yang Menggiurkan, di akses dalam http://www.marketing.co.id/pasar-muslim-
indonesia-yang-menggiurkan/ , 20 November 2016, pukul 16.00 WIB 

http://www.marketing.co.id/pasar-muslim-indonesia-yang-menggiurkan/
http://www.marketing.co.id/pasar-muslim-indonesia-yang-menggiurkan/
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Gambar 2.3, Potensi E - Commerce Fashion Hijab40 

 

Selain bran-brand Fashion Hijab, Indonesia juga mempunyai e-commerce fashion 

hijab terkemuka. Global Islamic Economy menyebutkan bahwa e-commerce amat 

mempunyai potensi yang sangat besar dalam pemasaran fashion hijab di Indonesia. Global 

Islamic Economy menyebutkan bahwa penduduk Indonesia pada tahun 2015 telah 

membelanjakan uang sebanyak 110 juta dollar AS untuk berbelanja fashion hijab secara 

online. Pasar e-commerce di Indonesia sendiri dikuasai oleh Hijabenka, Hijup dan Moshalct. 

Jika pada sektor online konsumen Indonesia 13 sebagai pasar terbesar fashion hijab, tidak 

demikian pada sektor umum. Konsumen Indonesia pada sektor umum (online dan 

konvensional) telah membelanjakan 18,8 milyar dollar AS pada tahun 2015 untuk berbelanja 

item fashion muslim secara umum termasuk fashion hijab. Indonesia berada di urutan ke tiga 

                                                             
40  Global Islamic Economy Report 2014-2016, diakses dalam: 
http://www.flandersinvestmentandtrade.com/export/sites/trade/files/news/342150121095027/342150121095027
_1.pdf. 18 September 2016, pukul 17.00 WIB. 

http://www.flandersinvestmentandtrade.com/export/sites/trade/files/news/342150121095027/342150121095027_1.pdf
http://www.flandersinvestmentandtrade.com/export/sites/trade/files/news/342150121095027/342150121095027_1.pdf
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setelah Turki dan Uni Emirat Arab sebagai negara dengan tingkat konsumsi item fashion 

muslim . 

Gambar 2.4, Tingkat Konsumsi Muslim Fashion di Dunia41 

 

Antusiasme konsumen Indonesia dalam berkomitmen untuk menutup aurat sebagai 

pemenuhan terhadap kewajiban dalam agama Islam dan antusiasme terhadap dunia mode dan 

fashion membuat industrialisasi fashion hijab di Indonesia kian berkembang. Hal ini pada 

akhirnya dapat menstimulasi munculnya industri-industri baru dan desainer-desainer baru 

dalam dunia fashion hijab Indonesia. 

 

 

2.3 Feminisme Islam Dalam Dunia Fashion Hijab Indonesia 

Feminisme Islam bertujuan untuk melawan hegemoni patriarki dalam agama, yang 

telah terlanjur mengakar dalam hukum-hukum agama dan dipraktikkan melalui ritual-ritual 

tradisi keagamaan. Di dalam sebuah gerakan, lazim terdapat kalangan intelektual yang 
                                                             
41 Global Islamic Economy Report 2014-2016, diakses dalam: 
http://www.flandersinvestmentandtrade.com/export/sites/trade/files/news/342150121095027/342150121095027
_1.pdf. 18 September 2016, pukul 17.00 WIB. 

http://www.flandersinvestmentandtrade.com/export/sites/trade/files/news/342150121095027/342150121095027_1.pdf
http://www.flandersinvestmentandtrade.com/export/sites/trade/files/news/342150121095027/342150121095027_1.pdf
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menjadi motor gerakan. Mereka bertugas untuk menyusun ide-ide dan menggerakkan 

masyarakat dalam mencapai tujuan gerakannya. Intelektual organik muncul dari kalangan 

masyarakat yang menginginkan adanya perubahan, melakukan perlawanan terhadap rezim 

patriarki dengan menjadi pencetus ide dan penggerak masyarakat untuk sama-sama 

melakukan perlawanan.42 

Di Indonesia sendiri, gerakan Feminisme Islam telah muncul sejak abad 20 dan 

manifestasinya mulai semakin jelas pada dekade 1990 hingga tahun 2000. Gerakan 

Feminisme Islam di Indonesia merupakan perkembangan dari gerakan perempuan Islam yang 

terjadi di era awal reformasi. Pada dasarnya perepuan-perempuan ingin menuntut haknya 

yang selama ini dimarginalkan, karena seperti yang kita ketahui, sejak tahun 70 hingga akhir 

80 an, perempuan perempuan muslim yang menggunakan hijab masih cenderung 

didiskriminasikan dalam kehidupan sosial, misalnya dalam kualifikasi lowongan pekerjaan, 

dan diskriminasi di beberapa lembaga pendidikan. Hal inilah yang lantas menstimulasi LSM 

Islam dalam memberdayakan kaum perempuan, hingga pada akhirnya banyak tokoh-tokoh 

perempuan muslim berhijab yang sukses mengaktualisasikan dirinya sebagai perempuan 

muslim unggul, sehingga saat ini, pengguna hijab tidak lagi mendapatkan diskriminasi di 

kehidupan sosial .43  

Gerakan Feminisme Islam di Indonesia mengadopsi berbagai prinsip baik itu 

feminisme liberal maupun konsep dasar feminisme Islam. Akan tetapi terdapat perbedaan 

yang menjadikan gerakan Feminisme Islam tidaklah identik dengan feminisme liberal. 

Feminisme Islam lebih menitik beratkan pada asas kesejajaran, dimana dalam perjuangan 

untuk mencapai keadilan gender, pelibatan laki-laki dalam upaya-upaya tesebut merupakan 

hal yang lazim. Sehingga tidaklah mengherankan ketika dijumpai kyai dan ulama laki-laki 

yang terlibat aktif dalam gerakan Feminisme Islam. Sebut saja nama-nama seperti kyai 

Hussein Muhammad, Faqihuddin Abdul Kadir dan yang belakangan tersingkir karena 

                                                             
42 Riffat Hassan, Isu Kesetaraan Laki-laki -Perempuan dalam Tradisi Islam,  Yogyakarta: LSPPA, 1996, h. 23 
43 Jajat Burhanuddin, Tentang Perempuan Islam: Wacana dan Gerakan, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 
2004, h. 7 
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berpoligami yakni Masdar F. Mas’udi yang telah banyak menghasilkan tulisan-tulisan kritis 

berkaitan dengan permasalahan gender di dalam masyarakat Islam di Indonesia.44 

Dewasa ini, Feminisme Islam di Indonesia juga tidak hanya bergerak pada bidang 

aktivis-aktivis yang cenderung bersifat politis, melainkan juga bergerak di bidang lainnya, 

misalnya dalam mengkampanyekan nilai-nilai Islam dalam berbusana yang baik. Manifestasi 

dari feminisme Islam jenis ini dapat penulis lihat dari munculnya komunitas-komunitas 

muslimah muda dan hijabers yang banyak muncul di Indonesia. 

Berikut enam komunitas hijabers terbesar di Indonesia:45 

1. Hijabers Community 

Diluncurkan pada 19 Maret 2011 sebagai organisasi sosial yang bersifat terbuka 

dari dan untuk seluruh muslimah di Indonesia, Hijabers Community (HC) 

menjadi panutan dan penggerak bagi muslimah Indonesia, khususnya di 

bidang fashion muslim. HC sudah ada di beberapa kota seperti Jakarta, Bandung, 

Jogja, Aceh dan Padang. Gabung dengan HC membuka kesempatan untuk 

berkenalan dengan teman-teman muslimah baru dan menjalin ukhuwah yang 

baik bagi sesama muslim. Pada saat pertama kali didirikan, jumlah anggota 

komunitas ini hanyalah 20 orang. Saat ini, jumlah anggota komunitas Hijaber 

Community telah mencapai puluhan ribu muslimah yang tersebar di berbagai 

provinsi di Indonesia. Beberapa diantara kegiatan komunitas ini adalah: 

pengajian rutin bulanan yang terbuka untuk umum dan Hijab Day Out (acara 

work shop tentang bisnis dan gaya hidup setiap 3 bulan sekali). 

2. Great Muslimah 

Komunitas ini didirikan pada tahun 2012, sebuah komunitas bagi para muslimah 

hijrah, yaitu para perempuan yang tidak terlahir langsung taat, namun menempuh 

jalan kehidupan yang berliku penuh pencarian, hingga berubah pada satu titik 

                                                             
44 Nita Tri Astutik, Politik Afirmasi Kultural: Strategi Intelektual Organik dalam Gerakan Feminisme Islam 
Melawan Hegemoni Patriarki dalam Budaya Islam, diakses dalam: http://journal.unair.ac.id/download-
fullpapers-jpm06a3fa1daffull.pdf, 27 September 2016, pukul 21.30 WIB. 
45 6 Komunitas Hijab Indonesia, November 2015, diakses dalam: http://www.bantenfamily.com/2015/11/ini-
dia-6-komunitas-hijab-di-indonesia.html, 28 September 2016, pukul 1.00 WIB 

http://journal.unair.ac.id/download-fullpapers-jpm06a3fa1daffull.pdf
http://journal.unair.ac.id/download-fullpapers-jpm06a3fa1daffull.pdf
http://www.bantenfamily.com/2015/11/ini-dia-6-komunitas-hijab-di-indonesia.html
http://www.bantenfamily.com/2015/11/ini-dia-6-komunitas-hijab-di-indonesia.html
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kesadaran. Titik hijrah, yang mengubah kebiasaan hura-hura menjadi takwa, 

mengubah perilaku maksiat menjadi taat, mengubah orientasi dunia menjadi 

dunia juga akhirat. Titik kesadaran ini mengubah pola pikir hingga pola sikap 

para perempuan yang kemudian disebut para Muslimah Hijrah. Komunitas ini 

merupakan komunitas yang hanya berada dalam cakupan kota Bandung. 

Komunitas ini mempunyai kegiatan yang tentatif sesuai misi mereka, 

diantaranya seminar tentang muslimah kaffah dan kampanye-kampanye yang 

mengajak para muslimah untuk berhijrah. Anggota komunitas ini beragam, 

mulai dari para muslimah dengan latar belakang yang jauh dari syariat Islam, 

hingga para muslimah yang memang ingin mengabdikan hidupnya dalam 

menyuarakan esensi hijrah. 

3. Syar’i Life style 

Didirikan pada tahun 2015, komunitas ini bertujuan mengkampanyekan gaya 

hidup muslimah sesuai syar’iat. Digagas oleh Fitri Aulia dan Dian Marina, 

komunitas non-komersil ini bertujuan untuk dakwah. Atas dasar 

kesamaan passion dan visi, terbesitlah keinginan membuat sesuatu yang 

bermanfaat untuk para muslimah dengan membentuk komunitas. Tujuan utama 

Syar’i Lifestyle yaitu komunitas Muslimah yang peduli terhadap gaya hidup 

bersyari’at Islam. Jangan sampai syar’i hanya dinilai dari pakaian saja, tapi 

harusnya juga dari gaya hidup. Belum jelas berapa jumlah anggota komunitas 

ini, yang pasti kemunitas ang berbasis di jakarta ini selalu mengadakan kegiatan 

yang terbuka bagi khalayak umum. Kegiatan yang dilakukan oleh komunitas ini 

diantaranya, dakwah melalui media online tentang gaya hidup syar’i dan 

melakukan acara gathering yang diadakan beberapa bulan sekali di jakarta. 

4. Indonesia Hijab Bloggers 

Komunitas ini cenderung lebih eksklusif, karena anggotanya hanya para blogger-

blogger hijabers yang produktif. Komunitas ini merupakan wadah silaturrahmi 

dan berkumpulnya para hijab blogger di Indonesia. Berbagi informasi dan link 

dari dan untuk para hijab blogger. IHB ini tidak memfokuskan kepada satu 
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karakteristik blog saja, tetapi mencakup semua kategori di dunia perblog-an 

mulai dari tips blog, travel, beauty, fashion, food, sastra, islamic 

studies, personal blog dan sebagainya. Kegitan yang dilakukan komunitas cukup 

beragam, seperti workshop gaya hidup, pendidikan dan karir. Selain itu 

kemunitas ini juga mempunyai kegiatan lain seperti kegitan sosial (infaq Al-

Quran, menyantuni duafa dan ytim piatu serta kegitan sosial lainnya) 

5. Hijab Speak 

Awalnya, Hijab Speak terlahir bukan sebagai komunitas, melainkan sebuah 

gerakan bernama “speak up” yang disebarluaskan di media sosial untuk para 

muslimah. Tujuannya agar perempuan berhijab yang punya potensi dan keahlian 

untuk unjuk gigi. Selama ini ada stigma bahwa perempuan berhijab harus 

bersikap kalem, dan tidak perlu menonjolkan diri. Hijab Speak yang diprakarsai 

oleh Yona Intan Zariska, Fika Tri Mujiani, dan Cahya Meythasari, resmi 

diperkenalkan ke publik pada September 2012. Di acara gathering perdana yang 

dihadiri 80 hijabers dari berbagai komunitas hijab, mereka menampilkan sosok 

inspiratif Yuli Astuti, pemilik salon muslimah Moz5. Kegiatan inti dari 

komunitas ini adalah acara seminar yang berisi tentang sharing pengalaman yang 

dilakukan oleh anggotanya dan beberapa ikon hijab di Indoneisa. 

6. Hijaber United  

Hijaber United berdiri pada tahun 2015 dan merupakan komunitas yang paling 

aktif dalam berkampanye di acara atau momentum-momentum tertentu. 

Komunitas ini hanya mencakup wilayah jakarta saja.  Mereka umumnya akan 

membekali membernya dengan keterampilan-keterampilan tertentu seperti make 

up, hijab do, menjahit dan lain sebagainya. 

Munculnya komunitas-komunias hijab di Indonesia menurut menulis merupakan 

salah satu bentuk manifestasi nilai-nilai feminisme Islam di Indonesia. Misi mereka yang 

bergerak dalam bidang women empowering menjadikan salah satu bukti bahwa program-

program komunitas-komunitas ini merupakan komunitas feminisme Islam. 

http://www.bantenfamily.com/2015/11/seru-aksi-hijaber-united-di-hari-bebas.html
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Meski tidak mendeklarasikan diri sbegai komunitas feminisme islam, namun secara 

implisit komunitas-komunitas yang penulis sebutkan di atas merupakan komunitas yang 

membawa nilai-nilai feminisme Islam. Kegiatan-kegiatan yang terdiri dari kampanye untuk 

hijrah, empowering hard and soft skills of  Muslim  women merupakan bukti konkret bahwa 

komunitas tersebut bernafaskan faminisme Islam yang ingin membuktikan bahwa perempuan 

muslim merupakan kaum yang begitu dinamis, terampil, mandiri dan taat dalam 

mengimplementasikan ajaran-ajaran Islam. 

 

 

 

 

 


