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Saat ini, perkembangan hijab semakin pesat dan diselaraskan dengan tren dan mode yang
sedang diminati kaum muslim. Pada satu sisi, hal ini menjadi keuntungan tersendiri bagi para
pengusaha hijab mengingat market hijab saat ini semakin berkembang. Hijab bukan lagi
menjadi fenomena klasik yang kolot, akan tetapi telah menjelma menjadi tren yang sedang
booming di tengah isu-isu yang terkadang menyeret SARA. Bahkan, fesyen (fashion) dan gaya
berbusana muslimah semakin dilirik para desainer yang dengan kemampuan imajinasinya
mampu menciptakan gaya-gaya berbusana dan berhijab yang modern dan menarik khalayak
untuk berhijab.

  

Perkembangan mode dan fesyen hijab ini sangat berdampak positif karena di satu sisi dengan
adanya perkembangan ini, maka semakin banyak wanita muslimah yang memutuskan untuk
berhijab dan di sisi lain juga menyerap tenaga kerja karena semakin banyaknya industri fesyen
hijab.

  

Seiring dengan maraknya perkembangan fesyen dan hijab tersebut, maka semakin banyak
istilah yang merujuk kepada kata “hijab”. Ada beberapa istilah yang sudah tidak asing di telinga
para muslimah, namun terkadang mereka masih belum mengerti atau keliru dengan maknanya.
Beberapa istilah yang merujuk kepada “hijab” yaitu: jilbab, khimar, niqab, dan burqa. Berikut
penjelasannya:

  

1.  Hijab

  

Hijab menurut bahasa Arab artinya penghalang. Maksudnya penghalang bisa berupa penutup,
tirai pembatas, maupun pembatas lainnya. Terkadang kata “hijab” dimaksudkan untuk makna
jilbab. Adapun makna lain dari hijab adalah sesuatu yg menutupi atau menghalangi dirinya.

  

2. Jilbab

  

Adalah pakaian yang longgar dan dijulurkan ke seluruh tubuh hingga mendekati tanah sehingga
tidak membentuk lekuk tubuh. Jilbab adalah fesyen syar’i yang diwajibkan bagi wanita
muslimah. Allah SWT berfirman: “Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh
mereka..” (QS. Al-Ahzab [33]: 59).
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Maka, pada hakikatnya jilbab inilah yang dianjurkan untuk dipakai oleh para wanita muslimah
sesuai perintah Allah SWT.

  

3.  Khimar

  

Khimar dalam bahasa Arab adalah kerudung. Kerudung hampir mirip dengan Khimar, karena
desainnya  sebagai penutup kepala saja. Kerudung yang hanya sebagai penutup kepala, tidak
sepanjang khimar yang mampu menutupi dada wanita sekaligus. Kerudung hanya menutup
kepala atau leher saja, akan tetapi bentuk lekuk tubuh pada bagian leher dan dada masih
terlihat. Sedangkan khimar yaitu menutupi kepala, leher dan menjulur hingga menutupi dada
wanita dari belakang maupun dari depan.

  

4. Niqab

  

atau cadar adalah jenis penutup kepala muslimah yg dilengkapi dengan cadar. Selain menutup
kepala hingga dada, niqab akan menutupi sebagian wajah kecuali mata. Niqab banyak
dikenakan oleh beberapa kaum perempuan muslim di negara-negara Arab seperti: Arab Saudi,
Yaman, Bahrain, Kuwait, Qatar, Oman, dan Uni Emirat Arab.

  

5. Burqa

  

Adalah sebuah pakaian yang membungkus seluruh tubuh yang dikenakan oleh sebagian
perempuan Muslim di Afganistan, Pakistan, dan India utara. Kini pakaian ini jarang terlihat
dikenakan di luar Afganistan.

  

Pakaian ini tidak diwajibkan oleh rezim Afganistan sekarang, tetapi dalam keadaan yang serba
tidak pasti saat ini, banyak perempuan yang memilih mengenakan burqa untuk keamanannya.
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