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Jilbab

6

“Menggunakan jilbab merupakan ibadah bagi 
jasmani luar kita. Sebelum menggunakan jilbab 

kita harus instropeksi diri, apakah diri kita sudah 
terkendali oleh fitrah? Jika kita menggunakan 

jilbab dengan kendali nafsu bisa dipastikan diri 
kita dikendalikan nafsu rasa suci. Akibatnya diri 

kita justru semakin takabur, menganggap diri 
kita suci, serta menganggap orang  yang tidak 
menggunakan jilbab kotor. Bukan ibadah yang 
sebenarnya yang akan kita dapatkan namun 
hanya mencari pujian agar dianggap sebagai 

muslimah yang taat beribadah.”



“Wahai Nabi! Katakanlah kepada isteri-
isterimu, anak-anak perempuanmu dan 

istri-istri orang mukmin “hendaknya mereka 
menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh 
mereka” yang demikian itu agar mereka 

mudah  untuk dikenali, sehingga mereka tidak 
diganggu, Dan Allah Maha Pengampun dan 

Maha Penyayang.” (QS:33:59)
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Jilbab

S ebelum kita membahas tentang perintah Allah 
memakai jilbab, penulis akan mengajak para 
pembaca untuk mengetahui latar belakang mengapa 

Allah memerintahkan para wanita untuk memakai jilbab. 
Kita mulai dari kodrat manusia yang mempunyai rohani dan 
jasmani.

Niat Hanya Karena Allah Semata

Rohani kita terdiri dari dua bagian yaitu rohani luar 
dan rohani dalam. Rohani luar diisi oleh fitrah sedangkan 
rohani dalam saat ini diisi oleh Malaikat Muqorrobin. Di 
dalam rohani inilah tempat roh bersemayam. Roh tidak bisa 
mati walaupun jasadnya sudah meninggal dunia. Sebaliknya 
jasmani kita juga ada dua bagian. Di jasmani dalam ada 
jiwa yang terdiri dari nafsu, rasa, akal, dan pikir. Secara di 
jasmani luar ada raga yang terdiri mata kaki, kepala, rambut, 
dan lain sebagainya. Di dalam jasmani inilah tempat nyawa 
atau sukma bersemayam. Jika jasmani kita sudah meninggal 
maka nyawa atau sukma kita pun akan ikut hilang.

Seluruh ajaran agama yang oleh Allah lewatkan 
melalui para Beliau yang kemudian para Beliau lewatkan 
melalui para nabi dan rasul, ilmunya masih sebatas urusan 
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jasmaninya saja, belum menyentuh urusan rohani. Otomatis 
ajaran yang diberikan seluruh manusia juga sebatas 
jasmaninya saja. Karena hanya sebatas jasmani saja maka 
segala ibadah manusia tidak akan mampu mencapai ‘niat 
hanya karena Allah semata’. ‘Niat hanya karena Allah semata’ 
hanya sebatas bisa diucapkan saja. Baru di akhir jaman ini 
Allah memberikan pertolongan ilmu melalui Beliau jibril 
yang dilewatkan melalui para Malaikat Muqorrobin untuk 
membantu setiap individu manusia untuk mampu membantu 
fitrahnya sehingga bisa menembus nafsu. 

Jika mampu menembus nafsu, otomatis setiap 
individu mampu menghubungkan ilmu rohani dan 
jasmaninya alias nyambung sehingga mampu melaksanakan 
segala ibadahnya dengan niat hanya karena Allah semata. 
Seluruh nabi kecuali nabi Muhammad, seluruh ajarannya 
atau ilmunya baru mencakup rasa, akal, pikir, atau jasmani 
yang ada di dalam atau jiwa. Kemudian di jaman nabi 
Muhammad disempurnakan dengan ajaran atau ilmu yang 
juga mencakup raga dan gerak fisik atau jasmani luar. 
Begitu ajaran jasmani dikeluarkan, para Beliau memantau 
dan melihat kenyataannya. Ternyata begitu manusia yang 
menurut standar para Beliau sempurna meninggal dunia, 
rohnya tetap belum bisa diterima oleh Allah.

Mengapa demikian? Hal itu karena seluruh ibadahnya 
belum menyentuh rohani sehingga manusia tersebut hanya 
mampu melakukan segala ibadahnya hanya karena manusia 
semata. Melihat kenyataan itu, para Beliau sadar untuk 
mampu menembus rohani yang mampu menolong hanyalah 
Malaikat Jibril. Ribuan tahun para Beliau memohon kepada 
Allah. Baru di akhir jaman ini Allah memberikan pertolongan 
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yang di lewatkan Beliau Jibril dan Malaikat Muqorrobin untuk 
membantu manusia bisa menembus rohani. Dengan bantuan 
Malaikat Muqorrobin inilah fitrah manusia bisa lahir sehingga 
mampu mengendalikan nafsunya. Dengan dikendalikan fitrah 
manusia baru tersebut akan mampu melaksanakan seluruh 
ibadahnya dengan niat hanya karena Allah semata.

Perintah untuk Berjilbab

Sekarang kita akan membahas salah satu ibadah 
yang di perintahkan Allah kepada para perempuan untuk 
berjilbab.

Sesuai dengan firman Allah surat Al-Ahzab 59.

“Wahai Nabi! Katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-
anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin 

“hendaknya mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh 
tubuh mereka” yang demikian itu agar mereka mudah  

untuk dikenali, sehingga mereka tidak diganggu, Dan Allah 
Maha Pengampun dan Maha Penyayang.” (QS:33:59)

Arti tersiratnya ayat tersebut adalah bahwa perintah 
Allah kepada kaum perempuan untuk berjilbab atau menutup 
seluruh tubuhnya adalah urusan jasmani luar. Karena kaum 
perempuan mempunyai kodrat lemah dan mempunyai tubuh 
yang menarik maka Allah memerintahkan untuk melindungi 
diri mereka dengan menutup seluruh badan atau berjilbab.

Berbagai masalah terjadinya perzinaan selama ini 
selalu dianggap seolah-olah sumber kesalahannya ada di 
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pihak perempuan. Sedangkan untuk melakukan perzinaan 
sebenarnya tanpa kedua pihak bersepakat tidaklah mengkin 
akan terjadi. Di sisi lain ada sebagian manusia yang justru 
berhubungan dengan sesama jenis. Jadi jika kita amati  
sebenarnya sumber utama terjadinya perzinahan adalah 
akhlak manusia tersebut, apakah benar atau salah. Kita 
tidak bisa hanya melihat dari jasmani luar saja karena yang 
mengendalikan jasmani luar kita adalah jasmani dalam kita 
yaitu hati, nafsu, rasa, akal, dan pikir.

Kita mengenakan jilbab secara hubungan dengan 
manusia memang akan terhindar dari pelecehan, serta 
tampak lebih santun, dan terhormat. Walaupun begitu, kita 
harus ingat bahwa posisi hati kita masih dikendalikan nafsu 
rasa aku, rasa suci diri, dan minta puji. Sekarang tergantung 
setiap individunya, apakah setelah mengenakan jilbab ia akan 
mampu mengendalikan nafsu rasa sucinya? Apakah di dalam 
jiwanya tidak timbul seolah-olah menggunakan jilbab sudah 
menjadi orang suci dari dosa dan tidak akan menganggap 
orang yang tidak menggunakan jilbab adalah orang kotor? 
Dan apakah kita sudah mampu mengendalikan jiwa kita dari 
sifat iri, dengki, dan takabur? 

Jika kita belum mampu mengendalikan nafsu rasa suci namun 
kita menggunakan jilbab, bisa dipastikan niat memakainya 
hanya niat untuk mencari pujian manusia saja yang akan 
mengakibatkan nafsu rasa minta puji kita semakin tebal.

Mampu melaksanakan berjilbab merupakan 
suatu perbuatan baik. Namun, agar apa yang kita lakukan 
memberikan manfaat secara jasmani dan rohani maka kita 
harus sempurnakan dengan menyambung  ilmu rohani 
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sehingga kita mampu melaksanakan berjilbab dengan niat 
hanya karena Allah semata. Lebih utama manakah urusan 
rohani dengan urusan jasmani?

1. Lebih utama urusan rohani. Seseorang yang rohaninya 
benar maka jasmaninya juga ikut benar.

2. Manusia yang lebih mengutamakan urusan rohaninya 
pasti akan mampu melaksanakan niat hanya karena 
Allah semata.

3. Dengan mampu niat hanya karena Allah semata maka 
segala tindakannya akan selalu bermanfaat.

Sebaliknya, jika seseorang lebih mengutamakan 
jasmaninya yang akan terjadi adalah sebagai berikut.

1. Segala tindakannya jasmaninya terlihat baik di 
hadapan manusia namun belum tentu benar di 
hadapan Allah.

2. Manusia yang lebih mengutamakan jasmaninya akan 
melakukan segala ibadah dengan niat hanya karena 
manusia.

3. Karena niatnya hanya karena manusia maka segala 
tindakannya hanya ingin   mendapatkan pujian 
semata

Kehidupan sebagai Proses Belajar

Seluruh ilmu yang diberikan Allah dan dilewatkan 
para Beliau melalui para nabi dan rasul memiliki tujuan 
utama untuk membantu manusia sewaktu-waktu diuji oleh 
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Allah agar mampu lulus dengan nilai yang sempurna. Pada 
jaman dulu, ilmu yang diberikan hanya sebatas jasmani 
saja. Di akhir jaman inilah, ilmu tersebut disempurnakan 
dengan disambungkannya dengan ilmu rohani. Yang 
dimaksud menyambungkan ilmu rohani bukan seperti 
yang dimaksudkan saat ini seperti wisata rohani dengan 
mengunjungi tempat-tempat yang dianggap keramat atau 
hal-hal lain yang mengatasnamakan urusan rohani. Rohani 
letaknya tidak jauh-jauh dari kita, yaitu  ada di dalam diri 
kita. Selama ini sepertinya jauh karena tertutup oleh nafsu 
kita. Dan yang mampu menyambungkan jasmani kita 
dengan rohani kita adalah Malaikat Muqorrobin. Jadi jika 
ada seseorang yang seolah-olah mempunyai pengalaman 
spiritual atau rohani itu bukan rohani yang sesungguhnya 
namun masih berada dalam dimensi rasa yang juga ada di 
dalam diri kita. Contohnya adalah ketika seseorang dibawa 
ke alam gaib karena kedekatannya dengan penghuni alam 
tersebut. Perlu ditegaskan bahwa alam gaib tersebut bukanlah 
alam rohani (surga) tempat fitrah kita semua berasal dan 
juga bukan merupakan alam fana tempat orang yang telah 
meninggal dengan ikhlas berada. Tempat tersebut adalah 
wilayah dari alam nyata yang dimodifikasi oleh roh-roh yang 
bergentayangan di alam nyata sehingga seolah-olah menjadi 
‘surga’ mereka.

Kehidupan di dunia ini ibarat kita semua sedang 
sekolah. Para Beliau mencari sebanyak mungkin ilmu baik ilmu 
yang berkenaan dengan hubungan manusia atau hubungan 
dengan Allah untuk diberikan kepada manusia dengan 
tujuan agar sewaktu-waktu manusia tersebut diuji oleh Allah, 
mereka mampu lulus dengan nilai yang memuaskan. Ilmu 
hubungan dengan Allah diberikan lewat Al-Quran, hadist, 
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dan lain sebagainya. Sedangkan ilmu hubungan dengan 
manusia contohnya adalah teknologi, ilmu kesehatan dan 
lain sebagainya. Kita sebagai manusia harus juga menyadari 
dan waspada bahwa takdir menjadi kaya, miskin, cantik, 
tampan, buruk rupa, pandai, dan bodoh semuanya semata-
mata adalah ujian Allah terhadap kita.

Menurut penelitian yang sudah dilakukan oleh para 
Beliau, penyakit manusia yang sifatnya di jasmani luar lebih 
mudah disembuhkan dari pada yang bersumber di jasmani 
dalam. Penyakit yang ada di jasmani luar Beliau menyebutnya 
virus sedangkan yang berada di jasmani dalam adalah nafsu. 
Jika penyakit yang disebabkan oleh virus ibaratnya penyakit 
yang ada di kulit kita. Begitu diobati akan cepat sembuh. 
Contohnya adalah seseorang yang melakukan perbuatan 
karena terjepit dengan keadaan, bukan karena keserakahan. 
Begitu dicukupi ia tidak akan mengulangi serta sifatnya 
tampak dengan nyata misalnya mencuri karena lapar. 
Sedangkan penyakit yang disebabkan oleh nafsu sangat sulit 
penyembuhannya. Ibarat penyakit kanker, jantung, atau liver 
yang proses penyembuhannya membutuhkan biaya yang 
tidak sedikit dan membutuhkan tenaga yang ahli alias harus 
dengan ilmu yang tinggi. Contohnya adalah seseorang yang 
rasa akunya tinggi. Meskipun ia sudah nyata-nyata melakukan 
kesalahan dengan berbuat korupsi dan merugikan banyak 
pihak, ia masih merasa dirinya tidak berbuat kesalahan. 
Sesuatu yang ia sudah tahu namun pura-pura tidak tahu. 
Sifatnya sangat halus dan biasanya berkedok kebaikan.
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Perbedaan adalah Ujian

Diciptakannya oleh Allah laki-laki dan perempuan 
dan keduanya dipasangkan supaya saling mengisi juga 
merupakan ujianNya. Seorang laki-laki diciptakan 
mempunyai kodrat akal pikirnya lebih kuat dari perempuan 
sedangkan perempuan dilebihkan rasanya. Untuk menjaga 
kehormatan perempuan dari pergaulan bebas dengan laki-
laki tidak bisa hanya ditentukan dengan perempuan tersebut 
memakai jilbab. Yang paling utama adalah niat dan prinsip 
yang kuat bahwa sebelum menikah mereka harus mampu 
menjaga diri sehingga dalam menghadapi godaan, baik pihak 
laki-laki dan perempuan akan mampu melewatinya. Jadi 
yang menentukan apakah kita mampu berbuat benar atau 
tidaknya bukan memakai jilbab atau tidaknya namun justru 
yang ada di dalam jiwa kita yaitu hati. Sedangkan memakai 
jilbab letaknya hanya di raga atau jasmani luar saja.

Banyak kejadian yang kita baca dari koran atau televisi 
di negara yang mempunyai aturan yang ketat terhadap para 
perempuan. Perempuan harus menggunakan cadar sehingga 
yang tampak hanya bola matanya. Para perempuan tidak 
boleh keluar rumah tanpa didampingi para suami. Namun 
justru menjadikan masyarakat kaum lelakinya lebih agresif. 
Mengapa demikian? 

Kodrat laki-laki yang dominan akal pikirnya dengan 
raga dan gerak fisik yang kuat, di dalam jiwanya dikendalikan 
nafsu rasa aku. Akibatnya adalah kelakuan mereka dalam 
melampiaskan nafsu biologisnya justru di bawah hewan. 
Mereka tidak memiliki rasa dan tidak mempedulikan apapun 
yang penting puas. Itupun puasnya hanya sementara karena 
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mereka kemudian akan mengulangi lagi perbuatannya. Untuk 
itulah di negara tersebut terdapat aturan yang ketat dan 
hukuman yang sangat berat. Salah satu watak nafsu adalah 
semakin ditutupi semakin ingin tahu.

Sekarang kita bandingkan dengan negara yang bebas. 
Sangking bebasnya hingga para perempuan hanya memakai 
pakaian minim. Manusia diciptakan Allah untuk menjadi 
makhluk yang mulia dan beradab namun jika dikendalikan 
nafsu mereka akan telanjang seperti binatang. Sekarang 
pilihannya berada di tangan laki-laki, mau melihatnya 
dengan birahi atau tidak, tergantung orangnya masing-
masing. Semuanya adalah ujian bagi para lelaki, sampai di 
mana mereka mampu mengendalikan dirinya. Biasanya 
karena terbuka dan ada dimana-mana, hal itu justru tidak 
menggodanya. Kesimpulannya adalah kita mau berbuat 
apapun semua tergantung hati kita. Untuk mengendalikan 
kodrat kebutuhan biologis ini Allah telah memberikan solusi 
dengan melaksanakan puasa. Ibadah puasa merupakan obat 
untuk menyembuhkan penyakit virus yang ada di jasmani 
kita.

Allah menciptakan kaum hawa dengan bentuk yang 
menarik merupakan ujian bagi laki-laki. Jika kaum laki-laki 
dan perempuan menggunakan fitrahnya sebagai kendali 
maka akan kuat menerima ujian apapun dari Allah. Apalagi 
hanya ujian yang sifatnya di raga saja. 

Allah juga menciptakan manusia dengan bermacam-
macam latar belakang dan tingkat keimanan yang berbeda. 
Anjuran untuk memakai jilbab hanya bisa berlaku di negara 
yang mempunyai adat dan budaya turun temurun. tidak bisa 
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dipaksakan di negara yang mempunyai adat dan aturan yang 
berbeda. Suatu daerah yang mempunyai adat turun temurun 
menggunakan pakaian yang menampakkan dada dan 
punggungnya bukanlah suatu perbuatan pornografi karena 
adat tersebut sudah turun temurun dan tidak memiliki tujuan 
untuk berbuat asusila.

Tujuan dan Niat Berjilbab

Pemahaman dan pelaksanaan pemakaian jilbab sering 
salah kaprah. Tujuan memakai jilbab adalah untuk melindungi 
diri dari pelecehan laki-laki yang bukan muhrimnya. Namun 
yang banyak kita lihat saat ini adalah kepala kaum perempuan 
tertutup kerudung tetapi badannya memakai pakaian yang 
ketat. Mereka menganggap yang penting kepalanya tertutup 
sehingga sudah cukup menilai dirinya sebagai seorang 
muslimah. 

Penulis juga pernah mendapat pertanyaan dari salah 
seorang pembaca. Ia menanyakan tentang jilbab. Keluarga 
besarnya mempunyai adat kebiasaan harus memakai 
kerudung sedangkan ia masih ingin mengikuti mode dengan 
celana jins yang ketat dan baju yang juga ketat. Keluarganya 
membolehkan asalkan memakai kerudung. Ia menanyakan 
kepada penulis apa yang sebaiknya ia lakukan?

Penulis pun bertanya sebenarnya tujuan ia memakai 
kudung itu untuk apa? Apakah lebih mengutamakan urusan 
nafsumu atau fitrahmu? Jika lebih mengutamakan urusan 
nafsu, kebiasaan itu memang sebaiknya terus dilakukan saja 
yang penting Anda dikatakan sebagai seorang muslimah. 
Dengan niat memakai kerudung agar dikatakan sebagai 



171

Membaca ayat-ayat Allah yang tersirat 2

6 - Jilbab

seorang muslimah maka Anda sama dengan memupuk nafsu 
Anda menjadi seorang yang segala tindakannya hanya karena 
manusia semata. 

Penulis sering mendapatkan ilmu tentang manusia 
yang ibadahnya melebihkan urusan jasmani luarnya. 
Biasanya dalam menghadapi ujian, orang seperti ini sangat 
rapuh sehingga otomatis tidak mampu lulus. Salah satunya 
adalah ketika penulis dipertemukan dengan teman lama. 
Keluarganya sangat taat beribadah. Ia mempunyai empat 
orang putri yang semuanya berjilbab. Suaminya saat di rumah 
selalu berpakaian koko (baju untuk salat) dengan berpeci 
putih seperti kebanyakan orang yang sudah menunaikan haji. 
Memang ia sudah berhaji lima kali dan setiap bulan ramadhan 
menunaikan umroh. Saat itu pemikiran penulis adalah betapa 
sempurnanya teman saya ini, kaya, taat beribadah, dan 
dermawan. Dua tahun kemudian saya membaca koran dan 
mengetahui bahwa teman saya ternyata seorang koruptor 
di instansi pemerintah. Penulis baru sadar bahwa ibadah 
jasmani luar ternyata hanya asesoris belaka. Ibadah yang 
sifatnya di jasmani luar tidak menjamin bahwa orang tersebut 
kelakuannya benar.

Berjilbab dengan Kendali Fitrah

Bagaimana jika menggunakan jilbab dengan kendali 
fitrah? Gunakan pakaian yang sopan. Jika sudah terbiasa 
menggunakan kerudung (jilbab), teruskan saja. Jika niat Anda 
memakai jilbab hanya karena manusia lebih baik lepaskan 
saja, untuk menghindari jiwa Anda dari kemunafikan. 
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