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YANG TIDAK PERNAH MEMAKAI JILBAB  
 

Pertanyaan dari: 
Mustofa, Kalirejo, Lampung Tengah, HP. 085658998361 

 
 
Pertanyaan: 

 
As-Salamu ‘alaikum Wr. Wb. 
Saya siswa SMA Muhammadiyah 1 Kalirejo, mau bertanya tentang hukum orang 

yang tidak pernah memakai jilbab bagi orang Islam khususnya bagi perempuan. Terima 
kasih. 

Was-salamu ‘alaikum Wr. Wb. 
 
 
Jawaban: 
 

Wa ‘alaikumus-salam Wr.Wb. 
Terimakasih atas pertanyaan yang saudara ajukan. Memakai jilbab bagi perempuan 

termasuk bagian dari perintah Allah swt untuk menutup aurat bagi kaum perempuan. Hal 
itu diperintahkan oleh Allah, di antaranya dalam surat an-Nur (24) ayat 31 dan al-Ahzab 
(33) ayat 59:  َْوَحيَْفْظَن فـُُرو ْلُمْؤِمَناِت يـَْغُضْضَن ِمْن أَْبَصارِِهنَها َوُقل ل اِئِهن َأْو َما َمَلَكْت أَبـَْناِئِهن َأْو أَبـَْناء بـُُعولَِتِهن َأْو ِإْخَواِِن َأْو َبِين ِإْخَواِِن َأْو َبِين َأَخَواِِن َأْو ِنسَ اِئِهن َأْو آبَاء بـُُعولَِتِهن َأْو َوْلَيْضرِْبَن ِخبُُمرِِهن َعَلى ُجُيوِِن َوَال يـُْبِديَن زِيَنتَـُهن ِإال لِبـُُعولَِتِهن َأْو آبَ َجُهن َوَال يـُْبِديَن زِيَنتَـُهن ِإال َما َظَهَر ِمنـْ ْربَِة ِمنَ  يعًا أَيـَها اْلُمْؤِمُنونَ الرَجاِل أَِو الطْفِل الِذيَن ملَْ َيْظَهُروا َعَلى َعْورَاِت النَساء َوَال  أَْميَانـُُهن أَِو التاِبِعَني َغْريِ أُْوِيل اْإلِ . َلَعلُكْم تـُْفِلُحونَ  َيْضرِْبَن بَِأْرُجِلِهن لِيـُْعَلَم َما ُخيِْفَني ِمن زِيَنِتِهن َوُتوبُوا ِإَىل اللِه مجَِ   ]31): 24(النور [
Artinya: “Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan." Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.” [QS. an-Nur (24): 31] 
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www.fatwatarjih.or.id  َُْزَواِجَك َوبـََناِتَك َوِنَساء اْلم ُقل أل ِيبَها النَذِلَك أَْدَىن َأن يَا أَيـ ِمن َجَالبِيِبِهن ْؤِمِنَني يُْدِنَني َعَلْيِهن   يـُْعَرْفَن َفَال يـُْؤَذْيَن وََكاَن اللُه َغُفوراً رِحيماً 

Artinya: “Hai Nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang-orang mu’min: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ketubuhnya. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu". Dan Allah Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang.” [QS. al-Ahzab (33): 59] 
  Mengenai hal ini, Rasulullah saw juga bersabda: 1- هِ  َرُسول أن قتادة عن هشام ثنا أبوداود ثنا بشار ابن حدثناى اللهُ  َصلمَ  َعَلْيهِ  اللقال َوَسل : َها يـَُري أن ُلحْ َتَ◌صْ  ملَْ  َحاَضتْ  ِإَذا ْاجلَـارِيَةَ  إن   ]406 املراسل، يف أبوداود رواه. [ْاملَْفِصلِ  ِإَىل  َوَيَداَها َهاِإالَوْجهُ  ِمنـْ
Artinya: “Telah menceritakan pada kami Ibnu Basyar, telah menceritakan pada kami Abu Dawud, telah menceritakan pada kami Hisyam, dari Qatadah, bahwasannya Rasulullah saw bersabda: "Sesungguhnya seorang perempuan jika telah mendapatkan haidh, tidak pantas terlihat dari dirinya kecuali wajahnya dan kedua (telapak) tangannya sampai tulang pergelangan tangan (sendi)".” [HR. Abu Dawud, al-Marâsil, no. 406] 

َها ثَِياٌب عن َعاِئَشَة أن أْمسَاَء بِْنَت أيب َبْكٍر َدَخَلْت َعَلى َرُسوِل اهللا صلى اهللا عليه وسلم َوَعلَ  -2 يـْ َها َرُسوُل اهللا صلى اهللا عليه وسلم وقال يا أْمسَاُء إن اْلَمْرأَة إَذا بـََلَغِت املَِحيَض : رِقَاٌق، فَأْعَرَض َعنـْ َها إال هٰ  ٌل َخاِلُد قاَل أَبُو َداُوَد َهَذا ُمْرسَ .  َذا، َوأَشاَر إىل َوْجِهِه وََكفْيهِ َذا َوهٰ ملَْ َيْصُلْح َهلا أْن يـَُرى ِمنـْ   ]4140, سننه يف أبوداود رواه[ بُن ُدَرْيٍك ملَْ يُْدرِْك َعاِئَشَة رضي اهللا عنها
Artinya: “Diriwayatkan dari Aisyah bahwasannya Asma’ binti Abu Bakar masuk (dan menemui) Rasulullah saw sedang ia memakai pakaian yang tipis. Nabi saw pun  berpaling darinya dan bersabda: "Hai Asma’ apabila wanita telah mengeluarkan darah haid (tanda dewasa), maka tidak boleh tampak dari tubuhnya kecuali ini dan ini. Dan Nabi saw berisyarat pada wajah dan kedua telapak  tangannya.” [HR. Abu Dawud dalam 
Sunannya, no.4140, hadits ini dinilai mursal oleh Abu Dawud] 

Tentang masalah jilbab, baik dari segi hukumnya, sifat, batasan, disertai contoh 
visualnya, sudah dijelaskan dalam fatwa majelis Tarjih no. 13 tahun 2003, yang akan kami 
ringkaskan di sini. Jilbab, berasal dari kata jalbaba yang berarti memakai baju kurung. Para ulama 
berbeda pendapat mengenai arti jilbab. Sebagian ulama mengartikannya baju kurung; 
sedang ulama lainnya mengartikannya baju wanita yang longgar yang dapat menutupi 
kepala dan dada. Al-Asy’ariy berpendapat bahwa jilbab ialah baju yang dapat menutupi 
seluruh badan. Ulama lainnya berpendapat, bahwa jilbab ialah kerudung wanita yang dapat 
menutupi kepala, dada, punggung (Ibnu Manzur, Lisân al-‘Arab, entri. jalaba). Menurut 
Ibnu Abbas, jilbab ialah jubah yang dapat menutup badan dari atas hingga ke bawah (al-
Qasimiy, XIII: 4908). Menurut al-Qurtubiy, jilbab ialah baju yang dapat menutup seluruh 
badan (al-Qurtubiy, VI: 5325). 

Dari penjelasan tersebut dapatlah ditarik kesimpulan bahwa jilbab mempunyai dua 
pengertian: 
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dipakai oleh kaum wanita. 
2. Jilbab ialah semacam baju kurung yang dapat menutup seluruh tubuh, yang biasa 

dipakai kaum wanita. 
Jika kedua pengertian tersebut digabungkan, maka yang dimaksud dengan jilbab 

ialah pakaian wanita yang terdiri dari kerudung dan baju kurung yang dapat menutup 
seluruh auratnya. Atau dengan pengertian lain, jilbab adalah pakaian perempuan muslimah 
yang menutupi aurat; yaitu seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan, yang terdiri 
dari kerudung dan sejenis baju kurung. Oleh karena itu perlu diluruskan pandangan kita 
selama ini di Indonesia, yang cenderung mempersempit makna jilbab menjadi hanya 
sekedar penutup kepala saja. 

Dari sini juga disimpulkan, bahwa wanita muslimah jika sudah menginjak dewasa 
tidak diperbolehkan memperlihatkan auratnya, selain kepada 13 kelompok orang 
sebagaimana tersebut dalam surat an-Nur (24): 31 di atas. Sedang syarat-syarat  jilbab yang 
baik di antaranya adalah: tidak tipis/transparan, tidak ketat sehingga nampak lelukan 
tubuhnya, dan tidak kecil sehingga bagian dada kemungkinan nampak dan tidak tertutupi.   

Sebelum membahas pertanyaan saudara, perlu kita tegaskan kembali tugas utama 
manusia sebagai makhluk Allah swt, yaitu menyembah atau beribadah kepada-Nya, sesuai 
dengan firman Allah dalam surat adz-Dzariyat (51) ayat 56:  ِلِيَـْعُبُدون نَس ِإال  ]56 ):51(الذاريات . [َوَما َخَلْقُت اجلِْن َواْإلِ
Artinya: “Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepada-Ku.” [QS. adz-Dzariyat (51): 56] 

Dalam beribadah dan menghamba kepada-Nya, manusia diberikan pedoman oleh 
Allah berupa ketentuan-ketentuan yang mengatur sendi-sendi kehidupan manusia. 
Pedoman itu berupa perintah dan larangan yang tercantum dalam al-Qur’an dan penjelasan 
dari Nabi Muhammad saw sebagai penutup para Nabi, yaitu berupa apa yang kita kenal 
sebagai Hadits/Sunnah. Jika Allah dan Rasul-Nya telah memutuskan suatu perkara, maka 
bagi seorang muslim, harus ridha dan tidak ada pilihan lain baginya. Allah berfirman 
dalam surat al-Ahzab (33) ayat 36:  َه َوَما َكاَن ِلُمْؤِمٍن َوَالُه َوَرُسولُُه أَْمراً َأن َيُكوَن َهلُُم اْخلِيَـَرُة ِمْن أَْمرِِهْم َوَمن يـَْعِص اللِبيناً  ُمْؤِمَنٍة ِإَذا َقَضى اللَضَالالً م 36): 33(األحزاب . [َوَرُسوَلُه فـََقْد َضل[  
Artinya: “Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak (pula) bagi perempuan yang mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka. Dan barangsiapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, maka sungguh  dia telah sesat (dengan) kesesatan yang nyata.” [QS. 
al-Ahzab (33): 36] 

Satu kriteria manusia yang terbaik sebagaimana disebut oleh al-Qur’an adalah 
mereka yang bertakwa, yaitu mereka yang mematuhi perintah Allah dan menjauhi 
larangan-Nya. Salah satu perintah Allah terkait dengan mereka kaum perempuan adalah 
masalah menutup aurat, dengan salah satunya memakai jilbab, sebagaimana firman Allah 
dalam surat an-Nur (24) ayat 31di atas. 

Namun jiwa manusia, menurut al-Qur’an diberikan dua potensi atau kecenderungan, 
yaitu potensi berbuat baik (taqwa) dan potensi berbuat buruk (fujur), sebagaimana firman 
Allah dalam surat asy-Syams (91) ayat 7-8: 
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Artinya: “dan (demi) jiwa serta penyempurnaan (ciptaannya). Maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu (jalan) kefasikan dan ketakwaannya.” [QS. asy-Syams (91): 7-8] 
Oleh karena itu wajar jika kita dapati, ada manusia yang cenderung mengembangkan 

potensi baiknya, yaitu mereka orang-orang yang senantiasa menjalankan perintah Allah 
dan menjauhi larangan-Nya. Namun ada juga mereka yang cenderung mengembangkan 
potensi buruknya, di mana akhirnya mereka cenderung menjauh dari Allah dan terbenam 
dalam perbuatan-perbuatan dosa yang dilarang-Nya, seperti mereka para perempuan yang 
membuka auratnya.  Perlu kita ketahui, hidup dan mati manusia itu hanyalah ujian dari 
Allah swt, untuk mengetahui siapa saja hamba-Nya yang paling baik amalnya. 
Sebagaimana firman Allah dalam surat al-Mulk (67) ayat 2:  ِْذي َخَلَق اْلَموُكْم َأْحَسُن َعَمالً َوُهَو اْلَعزِيُز اْلَغُفورُ الُلوَُكْم أَي   ]2): 67(امللك . [َت َواْحلََياَة لَِيبـْ
Artinya: “Yang menjadikan mati dan hidup, supaya Dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Dan Dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun.” [QS. al-
Mulk (67): 2] 

Dari paparan di atas, kita dapat mengambil kesimpulan, bahwa perempuan muslim 
(muslimah) yang tidak memakai jilbab selama hidupnya, termasuk kelompok mereka yang 
tidak mematuhi perintah Allah swt dan Rasul-Nya sebagaimana diterangkan sebelumnya. 
Untuk itu, kami menganjurkan bagi para muslimah agar mentaati perintah Allah, dalam hal 
ini memakai jilbab untuk menutup auratnya sesuai dengan syarat-syarat berjilbab yang 
baik. Juga menjadi kewajiban bagi saudara untuk mengingatkan saudara anda -para 
muslimah-, dalam hal ini. Wallahu a'lam bish-shawab.  

Sumber: Majalah Suara Muhammadiyah, No.20, 2010 


