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BAB IV 

DESKRIPSI PROGRAM DUA HIJAB DAN KOMUNITAS  

HIJABERS SURABAYA 

 

4.1 Gambaran Umum Program  Dua Hijab 

4.1.1 Profil Progam Dua Hijab 

Penayangan program acara Dua Hijab dumulai sejak tanggal 22 

November 2015. Dua Hijab merupakan program yang membahas berbagai 

pernak-pernik yang berhubungan dengan penampilan/style/fashion, dari 

ujung kaki hingga ujung kepala. Program ini memberikan tips fashion yang 

bermanfaat dan dapat menjadi acuan fashion hijab bagi masyarakat 

Indonesia. Program acara yang dipandu oleh presenter cantik Zaskia 

Sungkar dan Jenahara. Pemandu acara tersebut memiliki latar belakang 

designer yang memiliki pengetahuan dan wawasan luas dalam dunia fashion 

hijab. 

Program yang hanya berdurasi 45 menit ini tayang setiap hari Minggu 

pukul 09.15 WIB. Program acara ini memiliki enam segmen acara yaitu 

Fashion Review, Fashion Battle, Meet the Star / Meet the designer, Creative 

Corner, dan yang terakhir Hijab Outfit Of The Day (HOOTD). Dalam 

segmen Fashion Review ini membahas tentang informasi yang berhubungan 

dengan tema yang ada, tips and trick dan bagaimana cara mix and match 

berpakaian, berhijab, dan lain-lain. Dalam segmen fashion battle 

menampilkan hasil dari mix and match style yang berbeda antara Jenahara 

dan Zaskia Sungkar yang kemudian dijadikan kuis untuk penonton. 
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Kemudian disegmen Meet the Star / Meet the designer ditampilkan bintang 

tamu artis atau designer Indonesia yang membahas koleksi pakaiannya. 

Dalam segmen Creative Corner ini memperkenalkan produk handmade 

seperti sepatu, tas, topi, dan assesoris lainnya. Bila membahas segmen 

Hijab Outfit Of The Day (HOOTD) dalam segmen ini menampilkan 

HOOTD yang dikirimkan penonton melalui instagram sebagai kuis yang 

nantinya akan dipilih satu pemenang.  

Gambar 4.1 

Segmen Fashion Review 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : www.instagram.com 

 

Gambar 4.2 

Segmen  Fashion Battle 

 

Sumber : www.instagram.com 

 

Gambar 4.3 

Segmen Meet the Star / Meet the designer  

Sumber : www.instagram.com 

  

http://www.instagram.com/
http://www.instagram.com/
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Gambar 4.4 

Segmen Creative Corner 

 

Sumber : www.instagram.com 

 

Gambar 4.5 
Segmen  Hijab Outfit Of The Day (HOOTD) 

Sumber : www.instagram.com 

 

 

Program Dua Hijab merupakan program acara dengan konsep magazine 

yang ditayangkan oleh Trans7. Trans7 semula bernama TV7 (di bawah 

naungan Kelompok Kompas Gramedia KKG). Pada tanggal 22 Maret 2000 

keberadaan TV7 telah diumumkan dalam Berita Negara Nomor 8687 

sebagai PT. Duta Visual Nusantara Tivi Tujuh dan berdiri dengan ijin dari 

Departemen Perdagangan dan Perindustrian Jakarta Pusat dengan Nomor 

809/BH.09.05/III/2000. 

Sejalan dengan perkembangan di dunia pertelevisian di Indonesia dan 

semakin ketatnya persaingan di bidang tersebut, maka pada tanggal 4 

Agustus 2006, KKG menjalin hubungan kerjasama (strategic partnership) 

dengan CT Corp. Pada proses selanjutnya, untuk lebih mendekatkan diri 

http://www.instagram.com/
http://www.instagram.com/
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dengan pemirsa, maka pada tanggal 15 Desember 2006 TV7 melakukan 

relaunch dengan berganti logo dan nama menjadi Trans7. 

(http://www.trans7.co.id). 

Trans7 diharapkan dapat menjadi televisi yang maju, dengan program-

program in-house productions yang bersifat informatif, kreatif dan inovatif 

serta komitmen menyajikan yang terbaik bagi keluarga Indonesia dengan 

berbagai pilihan program berupa hiburan, informasi, olah raga dan program 

anak yang disajikan secara lengkap. 

4.1.2 Tim Produksi Program Dua Hijab 

Penangung Jawab Produksi : Andi Chairil 

Penanggung Jawab Program : Yustina Paramita 

Perancang Eksekutif  : Sisca Hormansyah 

Perancang Acara Madya : Bayu Nata B. & Ryan Muriawan 

Tim Kreatif   : Permata Hisra, Wikan R. & Alisa Wardoyo 

Asisten Produksi   : Rr Sutji Dewi H & Maria Fransisca 

Riset Pengembangan  : Agung Novriandi, Yusdi Wibowo, Novi 

Erlita & Nanda Bagus P 

Unit Produksi   : Ferdy Al’Amin & Risma 

Unit Sponsorship Produksi : Dean Adhit P. & Dinar 

Unit Artis   : Bambang Syarifudin & Rachma Widya 

Admin Produksi   : Rainold & Dinne 

Pengarah Visual   : Diego Ferdelino Adi P. 

Pengarah Acara dan gambar : Prastowo Kristianto, Agung Nugroho, 

Ludiansyah, Andika & Rendi 
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Penata Suara   : Ali Ridwan & Rizky Andriansyah 

Penata Musik   : Daud Sakty 

Penata Cahaya   : Risqi Rafisnauli & Fajar Perdana 

Penyunting Gambar  : Alvino Zuhri W. & Pijar Post Production 

 

4.1.3 Biografi Presenter Program Dua Hijab 

1. Jenahara 

Gambar 4.6 

Presenter Program Dua Hijab Jenahara 

 

 
Sumber : www.instagram.com 

 

Nama Lengkap  : Nanida Jenahara Nasution 

Twitter   : @jenahara 

Instagram  : @jenaharanasution 

Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta, 27 Agustus 1985 

Agama   : Islam 

Jenahara adalah putri dari perancang busana senior, Ida Royani. Meski 

orang tuanya sudah lama berkecimpung dalam dunia fashion, Namun hal ini 

tidak membuat Jenahara mendompleng nama besar orang tuanya. Untuk 

menunjukkan keseriusaanya, Jehan bahkan belajar fashion di Susan 

https://id.wikipedia.org/wiki/Ida_Royani
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Budiharjo Fashion Design School. Jenahara memiliki gaya dan style sendiri 

pada rancangannya yang ia pelajari di lingkungan fashion yang sudah sangat 

akrab dengan kehidupannya sejak masih kecil, Jenahara berhasil 

menuangkannya dalam karya-karya pakaian hijab yang unik dan 

fashionable. 

Akhirnya dengan kerja keras , usaha dan memikirkan konsep label secara 

matang jenahara merilis label pertamanya “Jenahara” di tahun 2011. 

Strategi Jenahara memperkenalkan label pertamanya karena saat itu tren 

hijab sedang sangat booming dan berkembang di Indonesia. Keputusan yang 

diambil jenahara saat itu sangat tepat sehingga membuahkan hasil yang 

manis pada bisnis dan karirnya , masyarakat menyambut antusias rancangan 

busana muslim yang diusung oleh jehan. Kini ia menghandle 3 label fashion 

yang dengan nama yang hampir sama. Jenahara untuk produk yang ready to 

wear, Jenahara Nasution untuk desain busana yang lebih ekslusif dan 

limited, serta Jenahara by Ida Royani yang merupakan kolaborasinya 

dengan sang ibu.  (www.jenahara.com) 

2. Zaskia Sungkar  

 

Gambar 4.7 

Presenter Program Dua Hijab Zaskia Sungkar 

 

 
Sumber : www.instagram.com 

 

Nama Lengkap  : Zaskia Sungkar 
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Twitter   : @zaskiasungkarIR 

Instagram  : @zaskiasungkar15 

Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta, 22 Desember 1990 

Agama   : Islam 

Zaskia Sungkar bukanlah pendatang baru untuk dunia hiburan, televisi, 

atau film di Indonesia. Pada tahun 2008, anak pertama dari pasangan artis 

mark Sungkar dan Fanny Bauty ini berusaha mewujudkan cita-citanya 

menjadi penyanyi dengan membentuk grup duo vocal bernama The Sister 

Bersama adiknya. Album Perdana mereka bertajuk “The Journey of Love” 

dirilis pada tanggal 28 Juni 2008 dengan single “Keajaiban Cinta”. 

Kemudian pada tahun-tahun berikutnya, Zaskia juga mulai membintangi 

sinetron. 

Setelah mengenakan jilbab, Zaskia menyadari bahwa ia memiliki 

ketertarikan dalam bidang fashion dan memutuskan untuk membangun 

sebuah perusahaan fashion bernama "Zaskia Sungkar Jakarta" pada tahun 

2011. Pakaian ini diperuntukkan bagi wanita muslim, meski semua orang 

juga bisa memakainya. Desainnya memiliki tema "chic and elegant" dengan 

potongan fashion modern dan perpaduan yang berbeda. Tradisional adalah 

salah satu ciri khas untuk setiap koleksinya karena ia ingin mencampur 

antara mode kontemporer dan tradisional pada saat bersamaan. 

Pada tahun 2015, Zaskia Sungkar mengembangkan butiknya Zaskia 

Sungkar Jakarta dengan sebutan KIA by Zaskia Sungkar. Nama itu sendiri 

diambil dari julukannya sendiri. KIA adalah merek siap pakai yang 

menyediakan pakaian fashion setiap hari untuk tampilan sehari-hari, KIA 
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juga dilengkapi dengan harga yang lebih terjangkau, namun tetap 

mempertahankan keanggunannya sendiri. (www.zaskiasungkarhijab.com) 

 

4.2 Gambara Umum Komunitas Hijabers Surabaya 

4.2.1 Profil Komunitas Hijabers Surabaya 

Gambar 4.8 

Logo Komunitas Hijabers Surabaya 

 
 

Sumber : Dokumentasi Komunitas Hijabers Surabaya 

1. Sejarah Komunitas Hijabers Surabaya 

Awal terbentuknya komunitas Hijabers berasal dari Jakarta yang di 

prakarsai oleh seorang designer muslimah Dian Pelangi. Dia beserta 

teman-temannya sepakat untuk membentuk sebuah komunitas yang 

dinamakan Hijabers. Hijabers berasal dari kata Hijab dan Ers. Hijab dalam 

Bahasa Arab berarti penutup, yang bias juga di dimaknakan sebagai 

kerudung atau penutup kepala. Sedangkan ers adalah kata yang merujuk 

pada perkumpulan atau pengikut suatu komunitas tertentu. 

Tidak membutuhkan waktu yang lama, Hijabers merambah ke kota-

kota besar di Indonesia. Satu diantaranya adalah di kota Surabaya yang 

bernama  Komunitas Hijabers Surabaya. Komuitas Hijabers Surabaya 

http://www.zaskiasungkarhijab.com/
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adalah perkumpulan wanita muslim berjilbab fashionable, namun tidak 

meninggalkan syari’at Islam. Hijabers Surabaya berdiri pada tanggal 11 

Mei 2011. Pendirinya adalah Dra. Alvia Evawani Nataprawira yang akrab 

dipanggil bunda Eva Ia memiliki latar belakan Pendidikan modeling di 

OKI Modelling School Jakarta. Ia juga seorang penulis serta pengamat 

fashion yang memiliki obi fotografi. 

Kini Komunitas Hijabers Surabaya dipimpin oleh Antania Febrina 

yakni anak dari bunda Eva. Kantor Kesekretariat komunitas ini berada di 

Jl. Pregolan 17 Lt 2 Boutique Miss Moz. Komuitas hijabers memiliki visi 

yaitu membentuk wanita muslim yang kreatif, smart, fashionable, 

berprestasi, santun dan ramah. Serta memiliki misi mengajak kaum 

muslimah untuk menutup auratnya dengan cara berhijab yang fashionable, 

nyaman dan stylish tetapi tetap syar’i. Juga menjalin tali silaturahim antara 

wanita muslim dalam syiar mengajak wanita muslimah tampil cantik lahir 

dan batin, smart, stylish dan berwawasan global. 

Komunitas Hijabers Surabaya pun semakin dikenal oleh masyarakat 

luas. Wanita muslim yang bergabung dalam Komunitas Hijabers Surabaya 

memiliki latar belakang yang berbeda-beda, seperti siswi, mahasiswi, 

desainer, PNS, pengusaha, dll.  

2. Cara Mendaftar Menjadi Anggota  

Syarat menjadi anggota Hijabers cukup mudah yaitu wanita muslim 

yang berhijab maupun akan berhijab yang berdomisili Surabaya dan 

berusia 17 tahun keatas atau yang sudah memiliki Kartu Tanda Penduduk 
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(KTP). Calon anggota hanya bisa mendaftar secara resmi dengan 

mengikuti kegiatan-kegiatan Hijabers Surabaya. Pembayarannya 

dibuka pada setiap kegiatan tersebut. Dengan membayar sebesar 

Rp. 50.000 rupiah, calon anggota sudah mendapatkan membercard 

yang dapat digunakan sebagai ATM. Dalam hal ini, Hijabers Surabaya 

bekerja bekerjasama dengan BRI Syariah. 

Saat ini, jumlah anggota yang bergabung lebih dari 1000 

orang, sedangkan yang aktif mengikuti kegiatan, diperkirakan 400 

orang. Adapun keuntungan menjadi anggota Hijabers Surabaya yaitu 

mendapatkan mendapatkan diskon (potongan) belanja 10%-15% di tenant 

yang bekerja sama dengan Hijabers Surabaya yaitu Hijab Devie oleh 

Tania, mendapatkan catalog, mendapatkan PIN atau bros Hijabers 

Surabaya, mendapatkan potongan harga khusus untuk setiap event 

Hijabers Surabaya. 

3. Kegiatan dalam Komuitas Hijabers Surabaya 

a.  Hijab Class 

Gambar 4.9 
Hijab Class 

Sumber : Dokumentasi Komunitas Hijabers Surabaya 
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Hijab Class merupakan acara wajib yang harus ada 

Komunitas Hijabers Surabaya. Acara merupakan acara yang 

berisikan tutorial hijab dari pengurus kepada anggota mengenai 

cara memakai jilbab yang benar dan sesuai dengan bentuk 

muka. Hijab Class diadakan 2 kali dalam satu bulan di tempat 

yang tertutup misalnya hotel, rumah makan, dan pusat 

perbelanjaan. Dalam acara Hijab Class dikenakan biaya mulai 

dari Rp. 150.000 sampai dengan 250.000 per orang. Dengan 

kontribusi sebesar itu mereka mendapat kerudung, pin, dan 

juga alat-alat make up. Dalam Hijab Class juga akan diajari 

cara untuk berias diri sesuai dengan model jilbab dan baju 

yang akan dipakainya. Dalam Hijab Class ini model jilbab 

terkini akan diperkenalkan pada seluruh anggota Hijabers 

Surabaya. 

b.  Fashion Show 

Gambar 4.10 

Fashion Show 

Sumber : 

Dokumentasi 

Komunitas Hijabers 

Surabaya 

Fashion show 

juga merupakan 

acara wajib bagi Komunitas 
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4. Struktur Kepengurusan Komunitas Hijabers Surabaya 

Struktur kepengurusan layaknya sebuah kelompok sosial terbatas 

yang memiliki aturan aturan sendiri. Komunitas Hijabers Surabaya pun 

tidak lepas dari struktur kepengurusan yang bertindak sebagai manajemen. 

Istilah manajemen dalam Hijabers Surabaya memiliki arti pengurus yang 

melaksanakan fungsi fungsional Hijabers Surabaya. 

Kepengurusan Hijabers Surabaya di bagi menjadi beberapa 

staf yang bertanggung jawab sesuai dengan bidangnya. Sistem 

kepengurusan Hijabers Surabaya bersifat sukarela karena mereka 

tidak mendapat gaji. Untuk menjadi pengurus Komunitas Hijabers 

Surabaya, diharuskan memiliki semangat tinggi dalam bekerja, serta 

diharuskan memiliki pengalaman berorganisasi. Tidak ada persyaratan 

khusus bagi mereka yang ingin mendaftar menajdi staf manajemen 

Hijabers. Peserta hanya perlu mengirimkan curriculum vitae (CV) dan 

foto. Namun bagi mereka yang ingin menjadi staf Information and 

Technology, diutamakan mereka yang memiliki potensi dibidang 

desain grafis dan sudah familiar dalam bidang fotografi. Berikut ini 

struktur kepengurusan Komunitas Hijabers Surabaya. 

 

Tabel 4.1 

Struktur Kepengurusan Komuitas Hijabers Surabaya 

Nama  Jabatan  

Dra. Alvia Enawati 

Nataprawira 
Founder  



56 
 

Antania Febriana  President  

Anastasia Regina  Vice President  

Laily al-rasyid  Secretary  

Talitha Varian  Treasure  

Aghnia Event division  

Diah Ambar 
Information dan 

Technology division 

Wafa Okbah 
Marketing and 

communication 

Fullah Salsabila General affair  

 

 

 

 




