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Bab 1 : Pengertian Dan Fungsi Pakaian 

A. Pengertian 

Pakaian dalam bahasa Arab disebut libas (لباس), bentuk jamaknya albisah 

 Kain selubung yang .(ِكْسَوة) Namun juga sering disebut dengan kiswah .(أ لبسة)

menutupi Ka’bah di Mekkah disebut dengan istilah kiswah. 

Makna libas adalah satir (ساتر) penutup, sebagaimana disebutkan di 

dalam Al-Quran : 

َاَر نُُشوًرا  َباًًت َوَجَعَل الَّنذ ذْيَل ِلَباًسا َوالنذْوَم س ُ ي َجَعَل لَُُكُ الل ِ  َوُهَو اَّلذ

Dialah yang menjadikan untukmu malam sebagai  pakaian (tabir),  dan 
tidur untuk istirahat, dan Dia menjadikan siang untuk bangun berusaha. 
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(QS. Al-Furqan : 47) 

Al-Qurthubi menyebutkan bahwa malam diumpamakan sebagai pakaian 
yang sifatnya menutupi, sebagaimana pakaian itu menutupi pemakainya 
agar tidak nampak auratnya.1 Pakaian bisa didefinisikan sebagai: 

دَ  َما  يَْسُُتُ الَْبَدَن َويَْدفَُع الَْحرذ َوالََْبْ

Segala yang menutupi badan dan menjaganya dari panas atau dingin. 

B. Masyru’iyah 
Di dalam Al-Quran Al-Kariem, Allah SWT menyebutkan tentang pakaian, 

antara lain : 

 
1 Al-Qurthuby, Al-Jami’ li Ahkam Al-Quran jilid 9 halaman 34 



 

6 

ْد َأنَْزلْنَا عَلَْيُُكْ ِلَباًسا يَُواِري َسْوأ ِتُُكْ َوِريًشا َوِلَباُس التذْقَوى َذِِلَ َخْْيٌ َذِِلَ ِمْن أ ََيِت  ََي بَِِن أ َدَم قَ 

كذُرونَ  ذهُْم يَذذ ِ لََعل  اَّللذ

Hai anak Adam, sesungguhnya Kami telah menurunkan kepadamu 
pakaian untuk menutupi auratmu dan pakaian  indah untuk perhiasan. 
Dan pakaian takwa itulah yang paling baik. Yang demikian itu adalah 
sebahagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah, mudah-mudahan mereka 
selalu ingat. (QS. Al-A’raf : 26) 

C. Fungsi Pakaian 
Dalam pandangan syariah Islam, fungsi pakaian yang paling utama adalah 

sebagai penutup aurat, perhiasan, identitas dan juga sebagai perlindungan. 

1. Penutup Aurat 

Fungsi utama pakaian dalam syariat Islam adalah penutup aurat dari 
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mereka yang haram untuk melihatnya. Pertanyaan yang cukup mendasar, 
kenapa syariat Islam memerintahkan kita untuk menutup aurat? Karena 
letak titik perbedaan manusia dan hewan yang paling utama adalah masalah 
aurat. Allah SWT menciptakan manusia dengan sebaik-baik penciptaan, dan 
salah satu ciri yang membedakannya dengan hewan adalah manusia 
dilengkapi dengan rasa malu.  

Oleh karena itu Allah SWT berfirman bukan hanya kepada umat Islam, 
tetapi juga kepada semua manusia. Di dalam Al-Quran Al-Kariem, Allah SWT 
menyebutkan tentang pakaian, antara lain : 

 ََي بَِِن أ َدَم قَْد َأنَْزلْنَا عَلَْيُُكْ ِلَباًسا يَُواِري َسْوأ ِتُُكْ َوِريًشا 

Hai anak Adam, sesungguhnya Kami telah menurunkan kepadamu 
pakaian untuk menutupi auratmu dan pakaian  indah untuk perhiasan. 
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(QS. Al-A’raf : 26) 

Ayat ini menunjukkan bahwa urusan pakaian bukan masalah sederhana, 
sebab Allah SWT secara sengaja menurunkan pakaian untuk manusia.  

2. Perhiasan 

Fungsi pakaian sebagai perhiasan disebutkan Allah SWT di dalam ayat 
lain, yaitu ketika Allah SWT memerintahkan kita berpakaian yang indah bila 
memasuki masjid. 

 ََي بَِِن أ َدَم ُخُذوْا زِينَتَُُكْ ِعنَد ُكلِ َمْسِجد  

Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) 
mesjid. (QS. Al-A’raf : 31) 

3. Identitas 
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Pakaian adalah kebutuhan pokok manusia selain makanan dan tempat 
berteduh berupa tempat tinggal. Manusia membutuhkan pakaian untuk 
melindungi dan menutup dirinya.  

Namun seiring dengan perkembangan kehidupan manusia, pakaian juga 
digunakan sebagai simbol dan ciri yang membedakan antara satu kelompok 
masyarakat dengan kelompok yang lain. 

Dalam perspektif syariat Islam, Allah SWT memang tidak membedakan 
ketakqwaan dari jenis pakaian yang dikenakannya. Namun tetap saja corak 
pakaian itu tertentu telah ditetapkan Allah SWT sebagai ciri yang 
membedakan antara pemeluk suatu agama dengan pemeluk agama lain. 
Termasuk untuk membedakan laki-laki dan perempuan, bahkan untuk 
membedakan antara ahli ilmu agama (ulama) dengan orang-orang awam. 
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a. Pakaian Muslim dan Non Muslim  
Dalam syariat Islam ada ketentuan bahwa pakaian seorang muslim harus 

unik dan khas sehingga bisa dijadikan salah satu cara untuk dengan mudah 
membedakannya dengan orang-orang di luar Islam. 

Sehingga ada larangan bagi seorang muslim untuk secara sengaja 
mengenakan pakaian yang khas milik suatu agama lain. Bahkan diancam 
buat pelakunya sebagai bagian dari pemeluk agama lain itu. 

Keharaman mengenakan pakaian yang menyerupai pakaian orang-orang 
kafir didasarkan dari salah satu sabda Rasulullah SAW : 

بذَه ِبقَْوم  فَهَُو ِمَّْنُمْ   َمْن تَش َ

Siapa yang menyerupai suatu kaum maka dia termasuk bagian dari kaum 
itu (HR. Abu Daud ) 
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Karena pakaian memang akan memberikan sebuah identitas bagi orang 
yang mengenakannya. Karena itulah dalam perang, para tentara 
mengenakan pakaian seragam yang khas, yang dengan itu mereka dapat 
mengenali siapa kawan dan siapa lawan. 

b. Pakaian Laki-laki dan Perempuan 
Dalam syariat, pakaian juga berfungsi untuk membedakan antara laki-laki 

dan perempuan. Laki-laki tidak boleh berpakaian seperti yang lazim 
dikenakan oleh wanita. Dan hal yang sama berlaku sebaliknya. 

Nash-nash syariah menegaskan bahwa mereka yang secara sengaja 
mengenakan kostum dan berpenampilan khas lawan jenisnya, diancam 
dengan diturunkannya laknat dari Allah SWT dan Rasulullah SAW 

  ِ َِجاللََعَن َرُسول اَّللذ لَِساِء ِِبلرل َاِت ِمَن الن ّبلِ لَِساِء َوالُْمتَش َ َِجال ِِبلن ِنَي ِمَن الرل ّبلِ  الُْمتَش َ
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Rasulullah SAW melaknat para laki-laki yang menyerupai wanita dan para 
wanita yang menyerupai laki-laki. (HR. Bukhari) 

c. Pakaian Ulama dan Orang Awam 
Syariat Islam memberikan kedudukan yang sangat tinggi buat orang-

orang yang berilmu, khususnya yang memiliki kemampuan dalam mengenal 
hukum-hukum Allah SWT 

Allah SWT secara khusus memberikan kedudukan tinggi dan derajat yang 
paling mulia buat orang-orang yang telah menjadi ulama dalam arti yang 
sesungguhnya. 

يَن ال يَْعلَُمونَ  ِ يَن يَْعلَُموَن َواَّلذ ِ تَِوي اَّلذ  قُْل َهْل يَس ْ

Katakanlah: "Adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-
orang yang tidak mengetahui?". (QS. Az-Zumar : 9) 
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Salah satu bentuk penghargaan umat Islam kepada para ulama adalah 
dibedakannya pakaian yang mereka kenakan dengan pakaian orang-orang 
awam. Mazhab As-Syafi’iyah dan Al-Hanabilah menegaskan bahwa para 
ulama disunnahkan untuk mengenakan pakaian khas tertentu yang 
membedakan mereka dengan orang-orang awam.1 

Di masa lalu kostum khas para ulama ini seperti jubah panjang, atau 
sorban khas yang melilit di atas kepala dengan buntut yang panjang, atau 
selendang khas.  

Dan para ahli sejarah menyebutkan bahwa sejarah awal jubah dan toga 
yang dipakai para sarjana ketika wisuda, tidak lain bersumber dari tradisi 
umat Islam di Spanyol. Saat itu, Spanyol menjadi pusat pengajaran ilmu-ilmu 
agama, dimana para mahasiswa yang telah mencapai derajat tertentu dan 

 
1 Hasyiyatu Ibnu ’Abidin, jilid 3 hal. 247 
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mendapat ijazah dari para ulama untuk menjadi ulama, mereka mengenakan 
pakaian khas untuk para ulama. 

Mungkin ada yang bertanya, mengapa para ulama harus memakai 
pakaian khas? Bukankah justru hal itu akan menimbulkan rasa sombong dan 
takabbur? 

Jawabnya sederhana, mereka yang masih punya sifat sombong dan 
takabbur, tentu saja tidak akan diizinkan untuk menjadi ulama. Jangankan 
menjadi ulama, sekedar diterima di universitas untuk belajar kepada para 
ulama saja, belum apa-apa sudah ditolak. Maka hanya mereka yang benar-
benar tekun belajar hingga menguasai ilmu-ilmu syariah saja yang berhak 
untuk menyandang gelar ulama, dan untuk itu hanya mereka yang dianggap 
lulus saja yang berhak mengenakan pakaian ulama. 
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d. Perlindungan 
Selain fungsi-fungsi di atas, Allah SWT juga menegaskan bahwa fungsi 

pakaian adalah sebagai cara untuk melindungi diri dari berbagai hal, baik 
cuaca, atau pun madharat yang lain. 

Salah satu tujuan dari pakaian adalah untuk menjaga agar pemakainya 
merasa nyaman. Dalam iklim panas busana menyediakan perlindungan dari 
terbakar sinar matahari atau berbagai dampak lainnya, sedangkan di iklim 
dingin sifat insulasi termal umumnya lebih penting. 

Pakaian juga mengurangi tingkat risiko selama kegiatan, seperti bekerja 
atau olahraga. Pakaian kadang-kadang dipakai sebagai perlindungan dari 
bahaya lingkungan tertentu, seperti serangga, bahan kimia berbahaya, 
senjata, dan kontak dengan zat abrasif.  

اِبيَل تَِقيُُك بَأَْسُُكْ  اِبيَل تَِقيُُكُ الَْحرذ َوََسَ  َوَجَعَل لَُُكْ ََسَ
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Dan Dia jadikan bagimu pakaian yang memeliharamu dari panas dan 
pakaian  yang memelihara kamu dalam peperangan. (QS. An-Nahl : 81) 

Nabi Daud alaihissalam diberi banyak mukjizat, salah satunya mampu 
menciptakan baju besi untuk perang. 

ذْمنَاُه َصْنَعَة لَُبوس  لَُُكْ   َوعَل

Dan telah Kami ajarkan kepada Daud membuat baju besi untuk kamu, 
guna memelihara kamu dalam peperanganmu (QS. Al-Anbiya : 80) 
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Bab 2 : Hukum-hukum Pakaian 

Sebenarnya ada banyak jenis pakaian, demikian juga dengan cara 
memakainya serta niatnya. Dan kesemuanya akan berpengaruh pada 
hukumnya secara syar’i. Ada yang hukumnya wajib, sunnah, mubah, makruh 
dan haram. 

A. Wajib 
Pakaian yang hukumnya wajib adalah pakaian yang tujuannya untuk 

menutup aurat. Mengingat bahwa hukum menutup aurat itu sendiri pada 
dasarnya merupakan suatu kewajiban. 

Dalam hal ini Rasulullah SAW bersabda : 

الذ ِمْن َزْوَجِتَك َأْو َما َملََكْت يَِميُنكَ اْحَفظْ َعْورَ 
ِ
 تََك ا

”Tutuplah auratmu kecuali kepada istrimu dan budakmu. (HR. Tirmizy)  
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B. Sunnah 
Pakaian yang hukumnya sunnah adalah pakaian untuk mengungkapkan 

rasa syukur dengan melakukan at-tahadduts bin-ni’mah, sebagaimana 
firman Allah SWT : 

ْث  لِك فََحدلِ ا ِبنِْعَمِة َرب  َوَأمذ

Dan atas nikmat dari Tuhanmu, maka bicarakanlah. (QS. Adh-Dhuha : 11) 

Begitu juga kita disunnahkan untuk memakai pakaian atau perhiasan 
yang baik, ketika kita beribadah kepada Allah SWT 

 ََي بَِِن أ َدَم ُخُذوْا زِينَتَُُكْ ِعنَد ُكلِ َمْسِجد  

Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki 
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mesjid. (QS. Al-A’raf : 31) 

Bahkan disunnahkan untuk mandi dan memakai wewangian sebelum kita 
menghadiri shalat Jumat, atau shalat-shalat lain dimana saat itu berkumpul 
banyak manusia. 

C. Makruh 
Di antara pakaian yang hukumnya makruh adalah pakaian yang 

berlebihan dan mendekati kesombongan. 

اف  َواَل َمِخيَل   َْسَ
ِ
بُوا َوالْبَُسوا ِمْن غَْْيِ ا  َوُُكُوا َواْْشَ

Makan dan minumlah serta berpakaianlah, namun jangan israf 
(berlebihan) dan sombong (HR. Ahmad dan Al-Hakim) 

شِ  َما  ُك   : قَال  َعَّْنَُما   ُ اَّللذ َرِِضَ  َعبذاس   ابِْن  اثْنَتَانِ َوَعِن  َأْخَطأَتَْك  َما  ِشئَْت  َما  َوالْبَْس   :ئَْت 
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ٌف َوَمِخيَلٌ   ََسَ

Dari Ibnu Abbas radhiyallahuanhu berkata, ”Makanlah sesukamu, 
berpakainlah sesukamu tapi jangan lakukan dua kesalahan, yaitu 
berlebihaan dan sombong. (HR. Abu Syaibah) 

Pakaian yang harganya mahal tidak terbayangkan sampai ratusan juta 
bahkan miliaran, tentu merupakan hal yang dimakruhkan, karena 
merupakan salah satu bentuk israf (berlebihan). 

D. Haram 
Pakaian yang hukumnya haram adalah antara lain adalah pakaian yang 

secara syariat bertentangan atau berlawanan dengan prinsip syariat Islam, 
antara lain : 

1. Tidak Menutup Aurat 
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Di antara pakaian yang haram adalah pakaian yang tidak menutup aurat 
bagi pemakainya, sehingga tujuan utama dari pakaian itu sendiri menjadi 
tidak tercapai. Dan menampakkan aurat dengan sengaja adalah perbuatan 
yang diharamkan dalam syariat Islam. 

Di antara bentuk kriteria pakaian yang tidak memenuhi tujuan menutup 
aurat adalah pakaian yang terbuka, terlalu tipis sehingga masih 
menampakkan aurat itu sendiri, atau pun terlalu ketat sehingga 
menampakkan bagian-bagian tubuh yang seharusnya ditutup. 

Rasulullah SAW melaknat para wanita yang berpakaian namun dianggap 
telanjang. 

ْم ِسَياٌط َكَأْذََنِب اْلبَ َقِر َيضْ  َا قَ ْوٌم َمَعهم َفاِن ِمْن َأْهِل النَّاِر ََلْ أََرُهم رِبموَن ِِبَا النَّاَس َوِنَساءٌ  ِصن ْ
ْلَن اْْلَنََّة َوَل   نَّ َكَأْسِنَمِة اْلبمْخِت اْلَمائَِلِة ََل َيْدخم هم ِيََلٌت َماِئَلٌت رمءموسم َكاِسَياٌت َعارََِيٌت ُمم
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ْدَن رحَِيَها َوِإنَّ رحَِيَها لَيموَجدم ِمْن َمِسريَِة َكَذا وََكَذا   َيَِ
Dua golongan termasuk ahli neraka, aku belum pernah melihat mereka; 
satu kaum (penguasa) yang membawa cambuk (besar) seperti ekor sapi, 
dengannya mereka memukuli manusia; dan kaum wanita yang 
berpakaian tetapi telanjang, menggoda dan menyimpang, kepala mereka 
seperti punuk unta yang miring, mereka tidak akan masuk syurga dan 
tidak akan mendapati aromanya, padahal aromanya bisa didapat dari 
jarak perjalanan sekian dan sekian.” (HR. Muslim) 

Dan sabdanya: 

َباِه ال وجِ ََكَش ْ ُ ِِت رَِجاٌل يَْرَكُبوَن عَََل الُّسر َيُكوُن ِِف أ ِخِر ُأمذ َِجاِل يَْْنِلُوَن عَََل َأبَْواِب الَْمْسِجِد  س َ رل

ُنذ َملُْعوََنٌت  َّنذ
ِ
نَِمِة الُْبْخِت الِْعَجاِف الَْعُنوُهنذ فَا َياٌت عَاِرََيٌت عَََل ُرُءوِسهِْم ََكَس ْ  ِنَساُؤُُهْ ََكس ِ
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“Akan ada di akhir ummatku orang-orang yang naik diatas pelana seperti 
layaknya orang-orang besar, mereka singgah di depan pintu-pintu masjid, 
wanita-wanita mereka berpakaian namun telanjang, di atas kepala 
mereka ada semacam punuk unta, laknatlah mereka karena 
sesungguhnya mereka itu terlaknat.” (HR. Ahmad). 

2. Menyerupai Pakaian Non Muslim 

Bagi seorang muslim, pakaian bukan hanya berfungsi sebagai penutup 
aurat, tetapi juga sebagai lambang identitas keagamaan. Karena itu 
Rasulullah SAW melarang seorang muslim untuk mengenakan pakaian yang 
mengidentikkan seseorang dengan agama selain Islam. 

Dasarnya adalah sabda Rasulullah SAW  

بذَه ِبقَْوم  فَهَُو ِمَّْنُمْ   َمْن تَش َ
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Siapa yang menyerupai suatu kaum maka dia termasuk bagian dari kaum 
itu (HR. Abu Daud ) 

3. Menyerupai Pakaian Lawan Jenis 

Pakaian yang termasuk diharamkan adalah pakaian khas untuk jenis 
kelamin tertentu, namun dikenakan oleh lawan jenisnya. Laki-laki haram 
memakai pakaian khas wanita, sebaliknya wanita pun juga haram memakai 
pakaian khas laki-laki. 

Rasulullah SAW bukan hanya mengharamkan bahkan beliau 
menggunakan istilah laknat. 

  ِ َِجاللََعَن َرُسول اَّللذ لَِساِء ِِبلرل َاِت ِمَن الن ّبلِ لَِساِء َوالُْمتَش َ َِجال ِِبلن ِنَي ِمَن الرل ّبلِ  الُْمتَش َ

Rasulullah SAW melaknat para laki-laki yang menyerupai wanita dan para 
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wanita yang menyerupai laki-laki. (HR. Bukhari) 

4. Berbahan Najis 

Pakaian yang haram dikenakan adalah pakaian yang tidak suci dari najis, 
seperti kulit hewan yang asalnya najis, atau kulit bangkai yang belum 
disamak. Termasuk yang diharamkan adalah pakaian yang terkena najis, dan 
belum dibersihkan atau disucikan. 

Namun keharaman pakaian najis ini sebatas bila dikenakan ketika 
melakukan shalat saja. Sedangkan bila dikenakan di luar shalat dalam 
keadaan terpaksa, maka hukumnya dibolehkan. Sedangkan bila dalam 
keadaan tidak terpaksa, maka para ulama membencinya. 

5. Sutera dan Emas  

Pakaian yang haram lainnya adalah laki-laki muslim yang akil baligh bila 
pakaiannya berbahan sutera asli atau emas. Sedangkan bila dipakai oleh 
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wanita, sutera dan emas tidak diharamkan. Dasarnya adalah larangan dari 
Rasulullah SAW sendiri, sebagaimana disebutkan dalam hadits berikut : 

ََنث  ِمنْ 
ِ
َهُب َوالَْحرِيُر ال َِم عَََل ُذُكوِرَها ُأِحل اَّلذ ِِت َوُحرل  ُأمذ

Dihalalkan emas dan sutera buat wanita dan diharamkan keduanya buat 
laki-laki dari umatku. (HR.An-Nasa’i ) 

6. Pakaian Sombong 

Pakaian yang haram lainnya adalah pakaian yang ketika dipakai, orang 
yang mengenakannya punya motif-motif sombong  atau riya’. Sedangkan 
kesombongan, ujub dan riya’ adalah sifat-sifat yang tidak terpuji dan 
diharamkan. Dan ketiganya bisa muncul ketika berpakaian yang berlebihan. 

 


