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Pakaian Wanita
(Part 1)



Pendahuluan

 Perang pemikiran (al-ghazw al-fikry) yang dilancarkan oleh

musuh Islam dan para anteknya telah memberikan sebuah

dampak negatif yang amat besar bagi pemikiran kaum Muslimin

dan perilaku mereka dalam semua aspek kehidupan; ekonomi,

politik dan yang lain, hingga menembus ke dalam aspek

pergaulan (al-ijtimâ’iyah) secara umum.

 Fenomena maraknya kaum wanita Muslimah yang keluar rumah

dalam keadaan tabarruj, membuka aurat, setengah telanjang,

keluar dengan tanpa mengenakan pakain syar’iy yang

diwajibkan oleh Allah atas mereka, merupakan salah satu

contoh prilaku yang lahir dan berkembang subur akibat virus

pemikiran tersebut.



 Ancaman keras: 

ِِبَِهاِربُونَِيَضِْاْلبَقَرَِِكأَْذنَابِِِسيَاطِ مَِْمعَهُِقَْومِ أََرُهَمالَمِْالنَّارِِأَْهلِِِمنِِْصْنفَان

لَِاْلَمائِلَةِِْختِِاْلبَُِكأَْسنَِمةُِِرُءوُسُهنَِّتِ َمائََِلُِمِميََلتِ َعاِريَاتِ َكاِسيَاتِ َونَِساءِ النَّاسَِ

.....ذَاَوكَِ.... َكذَاَمِسيَرةِِِمنِْلَيُوَجدَُِهاِريحََِوإِنَِِّريَحَهايَِجْدنََِولَِاْلَجنَّةَِيَْدُخْلنَِ

 Ada dua golongan dari penduduk neraka yang belum pernah aku lihat

sebelumnya (karena sangat berat siksanya). (Pertama) sekelompok manusia yang

memegang cambuk seperti ekor sapi yang ia gunakan untuk memukuli manusia.

(Kedua), wanita yang berpakain tapi telanjang, menyimpang dari ketaatan

kepada Allah dan mengajarkan itu kepada wanita yang lain. Kepala mereka

bagaikan punuk onta yang condong. Mereka tidak akan masuk kedalam sugra dan

tidak akan dapat mencium bau surga, padahal baunya dapat dicium dari jarak

sekian-sekian. (HR. Muslim)



Tujuan Pembahasan

 Menguraikan beberapa maslah-maslah syara’ yang 

berkaitan dengan topik pakaian syar’iy bagi seorang

wanita Muslimah, di mana banyak diantara kaum

wanita kita yang belum memahaminya, bahkan

beberapa orang ataupun kelompok yang beranggapan

bahwa Allah sama sekali tidak menentukan bentuk

pakaian wanita. 



MODEL PAKAIAN DAN HUBUNGANNYA DENGAN

MENUTUP AURAT

 Berbicara tentang topik pakaian wanita Muslimah; pakaian

seperti apa yang seharusnya ia kenakan, tentu saja tidak dapat

dipisahkan dari permaslahan aurat dan kewajiban menutupnya

 Kedua masalah ini sangat erat kaitannya dan tidak dapat

dipisahkan sama sekali. Pasalnya, berbicara tentang pakaian

artinya adalah berbicara tentang perkara yang menutup aurat,

meskipun tidak secara pasti (hatmiyyah) dan otomatis (âliyyah),

serta tidak dapat dicampuradukkan.



Hukum Menutup Aurat

 Hukum wajibanya menutup aurat atas kaum laki-laki maupun

atas kaum wanita, hal ini merupakan perkara yang telah sangat

jelas dan sebuah permaslahan yang telah disepakti oleh seluruh

ulama’.

 Landasannya adalah al-Qur’an (al-A’raf: 26, an-Nur: 31, al-

Ahzab: 59), Sunnah (banyak sekali) dan Ijma’ (seperti

disampaikan al-Jashshash, an-Nawawi, dll).



BATASAN AURAT SEORANG 

WANITA DALAM KEHIDUPAN 

KHUSUS DAN UMUM 



Aurat Wanita dalam Kehidupan Khusus
Di Hadapan Sesama Kaum

Wanita

 Aurat seorang wanita

dengan wanita yang lain 

adalah apa yang ada

diantara pusar dan lutut. 

Demikian menurut empat

imam, Abu Hanifah, 

Malik, As-Syafi’iy dan

Ahmad

Di Hadapan Laki-laki Mahram

 Imam Abu Hanifah mengatakan, “Auratnya
adalah apa yang tidak nampak ketika ia
melakukan pelayanan (khidmah) di 
rumahnya”. 

 Ulama Malikiah mengatakan, “Auratnya
adalah seluruh tubuhnya kecuali al-athraf
dan wajah. Yang dimaksud al-athraf adalah
kepala, leher, dua tangan, dan dua kaki”. 

 Syafi’iyah mengatakan, Auratnya seperti
ketika ia bersama wanita”. Yakni antara
pusar dan lutut. 

 Ulama madzhab Hambali mengatakan, “Auratnya
seluruh tubuh kecuali wajah, leher, kepala, 
tangan, telapak kaki, dan betis”. 



AURAT WANITA DALAM KEHIDUPAN UMUM

 Ulama’ Madzhab Hanafi: Sebagian mereka mengatakan, “Aurat wanita

adalah seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan”. Sebagian

yang lain mengatakan, “Telapak kaki seorang wanita bukanlah aurat”. 

Sebagian lagi mengatakan, “Telapak kaki adalah aurat jika dipandang dan

disentuh, bukan aurat dalam shalat dan berjalan. 

 Ulama’ Malikiah: Mereka mengatakan, “Seluruh tubuh wanita adalah

aurat, kecuali muka dan telapak tangan”. Diantara mereka ada yang 

mengatakan, “Telapak kaki bukan aurat. 

 Ulama Syafi’iyah: “Sekujur tubuh wanita adalah aurat kecuali muka dan

telapak tangan, dalam dan luar, sampai ruas pergelangan”.  Syafi’iayh

memiliki satu wajh, ada yang mengatakan qawl, bahwa bagian dalam

telapak kaki bukan aurat. Al-Mazini mengatakan, “Dua telapak kaki 

bukanlah aurat. 



 Ulama’ Hanabilah: “Seluruh tubuh wanita adalah aurat kecuali

muka dan telapak tangan”. Sebagian mereka mengatakan,

“Dua telapak tangan adalah aurat”. Ibn Muflih mencertikan

dari gurunya bahwa dua telapak tangan bukanlah aurat.



KESIMPULAN 

 Dari pemaparan diatas, dapat disimpulkan bahwa para 

ulama tidak berselisih pendapat dalam aurat seorang wanita

kecuali dalam maslah muka, dua telapak tangan dan dua

telapak kaki. 

 pendapat yang terkuat adalah pendapat yang mengatakan, 

“Seluruh tubuh wanita adalah aurat kecuali muka dan

telapak tangan”. Hal ini berdasarkan dalil-dalil yang tegas

dari al-Quran maupun as-Sunnah yang shahih. 



Tidak Wajib Menutup Wajah

Setelah mengamati dan mendiskusikan tentang dalil-

dalil yg ada, baik dalil kelompok yang mewajibkan

ataupun yang tidak, nampak bahwa semua dalil jika

dilihat dari aspek riwayah tidak menyisakan masalah.

Dari sisi dirayah dapat ditarik sebuah kesimpulan

bahwa pendapat kelompok yang tidak mewajibkan

lebih kuat dan lebih dekat pada kebenaran. 



MODEL PAKAIAN UNTUK MENUTUP AURAT

 Syara’ tidak menentukan pakaian tertentu untuk

menutup aurat. Syara’ memutlakannya, tanpa

memberikan penjelasan dan cukup mengatakan, “Tidak

layak terlihat darinya…” atau mengatakan, “Dan 

janganlah mereka menampakkan…”. 

 Setiap pakaian yang menutup aurat dianggap telah

cukup untuk menutup aurat, tanpa melihat bentuknya, 

jenisnya, dan jumlah potongannya serta modelnya. 



SYARAT PENUTUP AURAT

Syara’ hanya mensyaratkan pakaian itu dapat menutup

seluruh bagian aurat. Syara’ telah mewajibkan menutup

dengan pakaian yang menutup kulit. 

Landasan hukum di atas adalah sebuah hadits riwayat

Abu Dawud dari Aisyah ra, tentang Asma’ yg masuk ke

rumah Nabi shallahu ‘alayhi waalihi wasallam dg 

pakaian yg tipis/transparan. 



MASALAH MENUTUP AURAT DAN PAKAIAN WANITA 

DALAM KEHIDUPAN UMUM: DUA MASALAH YG BERBEDA

 Semua penjelasan di atas tentang menutup aurat. Topik ini tidak dapat

dicampuradukkan dengan topik pakaian wanita dalam kehidupan umum

dan tidak pula dengan maslah tabarruj. 

 Tidak setiap pakaian yang menutup aurat lantas wanita boleh

memakaianya sementara ia sedang keluar rumah atau berjelan di jalan-

jalan umum. 

 Syara’ telah mewajibkan atas seorang wanita, ketika ia keluar rumah, 

atau berada di jalan-jalan umum, untuk mengenakan sebuah pakaian yang 

khusus. 

 Hal ini pada umumnya kurang difahami/diperhatikan oleh kebanyakan

kaum wanita pada zaman ini. 



KEHIDUPAN KHUSUS

 Kehidupan khusus seorang manusia adalah sebuah kehidupan dimana MANUSIA hidup di 
dalam rumahnya, dan hanya bersama keluarganya (MAHRAHMNYA)

 Islam telah mengatur kehidupan ini dengan hukum-hukum tertentu yang komprehensif dan detail, 
SEBAGAI solusi atas berbagai problem. 

 Diantara hukum yg paling penting terkait hal ini adalah: 

1. Menjadikan kehidupan khusus ini berada dalam kendali pemiliknya (QS. An-Nur: 27, hadits Muslim 
tentang mencuri pandang rumah orang lain, hadits Malik ttg seorang anak yg bertanya tentang

minta izin kepada ibunya). 

2. Wajib meminta izin bila akan masuk (QS. An-Nur: 28, hadits Abu Musa dalam al-Bukhari)

3. Dalam kehidupan ini seorang wanita hanya diperkenankan hidup bersama kaum wanita atau
mahramnya

4. Haram keberadaan laki-laki asing dalam kehidupan khusus kecuali Karen ahajat yg dibolehkan oleh
syara’ dan dengan syarat ada mahram dan mengenakan pakaian dalam kehidupan umum. Ar-Razi saat
menjelaskan dalam Tafsirnya: “Tidak halal bagi seorang wanita muda berada di dekat seorang laki-laki
lain sehingga ia mengenakan jilbabnya”. Tafsir ar-Razi, Juz XI , Hal. 309, al-Maktabah as-Syamilah. 

5. Seorang wanita tidak diwajibkan memakai jilbab. Ia dibolehkan memakai celana panjang, rok, dan
sebagainya yang penting dapat menutup auratnya dalam kehidupan khusus. 



KEHIDUPAN UMUM DAN BEBERAPA HUKUM YANG 

TERKAIT

 Kehidupan umum adalah sebuah kehidupan dimana seseorang itu hidup bersama dengan

anggota masyarakatnya di sebuah suku, desa, atau kota. 

 Kehidupan kaum Muslimin dalam seluruh aspeknya secara umum telah ditetapkan oleh

nash-nash syara’ bahwa, kaum laki-laki terpisah (infishâl) dari kaum wanita, kecuali apa

yg dikecualikan.

 Islam menjadikan seluruh tubuh wanita sebagai aurat, kecuali muka dan kedua telapak

tangan.

 Islam melarang seorang wanita melakukan safar (bepergian) ke suatu daerah selama satu

hari satu malam tanpa disertai oleh seoraang mahramnya. 

 Allah wajibkan kaum wanita mengenakan pakain khusus yang diwajibkan oleh Allah bagi

seorang Muslimah ketika ia berada di luar rumah atau berada di hadapan laki-laki lain: 

Khimar dan Jilbab


