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Letak makna sejati seolah tersembunyi di balik segel berlapis lapis.....membuka satu segel 
hanya menimbulkan inspirasi untuk membuka segel berikutnya.....masing-masing makna 

lebur di bawah desakan keinginan untuk tahu.....inilah prinsip kerudung yang terkenal di 
kalangan Saracen (Arab) “Fra Mauro, kartografer Istana Venice abad ke-16 merujuk pada al-
Ghazali (Cowan 1996 : 10)”  

 

Di Eropa dikenal dengan Veil penutup kepala tradisional, wajah (mata, hidung, atau mulut), 
atau tubuh wanita Timur Tengah dan Asia Selatan.  Nah di Indonesia kayaknya lebih familiar 
menyebutnya hijab, jilbab atau kerudung. Bukan tentang kerudung Tipi, kerudung Kulkas 

ataupun kerudung Dispenser dan Magic Jar. Kali ini gue fokus membahas kerudung wanita 
muslimah Indonesia.  

Perkembangan fashion di Indonesia membuat para kerudunger (orang yang memakai 

kerudung) atau hijaber (mereka yang berhijab) tidak mau kalah “FASHIONISTA” dibanding 
yang lain. Mereka pun tetap berkerudung dan memadu padankan kerudung dengan 
pakaiannya. Jadi, kini kerudung tak hanya jadi syarat penutup aurat, namun juga bisa diajak 

gaya. Di Indonesia banyak wanita kreatif yang bergaya dengan kerudungnya, hasilnya 
banyak yang tampil cantik namun juga ada yang nggak cocok karena memaksakan kehendak. 

Mau tahu apa saja bentuk fashion kerudung di Indonesia ....? silahkan tengok penelusuran 
gue di bawah ini !!!! 

 
 

Kerudung Panjang 

Ini contoh kerudung yang benar menurut syariat Agama Islam, nggak tahu dah kalo syariat 

agama lain. Kerudung ini menutup full semua tubuh. Kerudungnya gombrong dan panjang 
sampai bawah.  Wanita dengan kerudung macam ini sangat menutup auratnya, tak ada satu 

pun bagian tubuhnya yang terlihat. Saking protective –nya, sering pula wanita ini pakai 
celana tambahan di dalam rok panjangnya. Kalau kalian pernah melihat wanita yang 
berkerudung demikian ini pasti tahu dengan jelas di dalam rok beliau ada celana panjang lagi. 

Jadi pakaiannya itu baju lengan panjang gombrong, rok panjang gombrong serta tambahan 
celana panjang di dalam roknya. Pertanyaannya adalah, bagaimana jika mereka mau pipis ? 

repot banget pasti. Pertama buka kaos kakinya dulu, trus buka roknya, kemudian pelorotin 
celananya, dan pas jongkok pasti kerudungnya nyentuh lantai, jadi mau nggak mau harus 
pegangin juga tuh’ kerudungnya. Weew sungguh tidak terbayangkan tangguhnya wanita 

dengan pakaian ini. Suri tauladan yang baik.  
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Kerudung dan Rock !! 

Ini biasanya dipakai oleh wanita yang juga mengikuti syariat agama, hanya saja dia bukan 
wanita dengan fashion kerudung seperti poin di atas. Yah palingan dia cuma pakai kerudung 

biasa saja, kerudung yang digunakan tidak terlalu gombrong sampai lutut atau bahkan mata 
kaki. Poin pentingnya adalah niat mereka yang lahir batin nggak mau pakai celana dan lebih 
memilih untuk pakai rok. Bagi mereka celana itu ditakdirkan buat laki- laki, jadi wanita nggak 

boleh pakai celana !!, kecuali celana dalam, itu pasti. Beberapa dari mereka memang hanya 
mau pakai rok, rok yang nggak ketat tentunya, seperti rok SPG atau pegawai Bank. Rok 

panjang yang menjuntai melambai ditiup angin #Halah. beberapa dari wanita dengan pakaian 
ini ada yang menambahkan celana panjang di dalam roknya ada pula yang tidak memakai 
celana panjang, sesuai kebutuhan saja. Ketika menegendarai motor matic mungkin mereka 

enggan pakai celana panjang lagi, tapi jika mengendarai motor CBR, Vi-Xion atau RX King 
yaah mereka harus pakai celana lagi dalam roknya.  

 

Kerudung Nggak S.N.I  

Kerudung ini bisa dibilang diluar nalar manusia, serta kurang cakap dalam pemakaiannya. 
Kerudung jenis ini gue sebut dengan kerudung nggak SNI karena dia pakai kerudung tapi 
nggak pakai dalemannya. Jadi ketika di tiup angin maka akan terlihat leher si wanita tersebut, 

rambutnya menjuntai keluar, atau bahkan ada bulu-bulu halus yang keluar TEMBUS kain 
kerudungnya. Itu bukan sembarang bulu, bulu itu adalah rambut si wanita yang pakai 

kerudung tak SNI ini. Bulu-bulu yang TEMBUS kerudung sering membuat gue geli sendiri, 
ketika angin berhembus maka bulu-bulu tersebut juga ikut bergoyang mengikuti alur angin. 
Dan si pemakainya sering juga menarik kerudungnya ke belakang atau kedepan. Itu karena 

kerudung tak berdaleman rentan kendor dan berpindah posisi karena bergeser-geser sendiri 
dikepala. Ketika menarik kerudung itu, si wanita meletakan tangannya di atas ubun-ubunnya 

kemudian menarik kerudungnya kebelakang, ketika kerudungnya sedang di tarik, mukanya 
pun kompak seperti ketarik juga kebelakang dan dia merem-merem pas penarikan itu 
berlangsung. Setelah ditarik langkah selanjutnya adalah memancungkan ujung atau bibir 

kerudungnya dengan jari telunjuknya sambil juga menarik bagian sisi kerudung di dekat area 
pipi. Gunanya meratakan kanan dan kirinya agar simteris dan terlihat pantas. Dilakukan 

berulang kali sesuai periode kerudung itu ketika melorot.  
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Kerudung Gaya  

Seperti gue bilang di atas tadi, FASHIONISTA !!. Para Kerudunger (orang yang 

berkerudung) nggak mau kalah gaya dengan mereka yang belum berkerudung.  Apalagi di 
tahun 2012 mulai marak kerudung bermacam bentuk, dan hal demikian kadang melahirkan 

kerudunger-kerudunger baru di muka bumi. Membuat orang yang tadinya nggak mau pakai 
kerudung, jadi mau berkerudung. Mau ngerasain juga sensasi pakai kerudung kaya gitu. Yah 
mungkin jika kita mau berburuk sangka, tak sedikit pula wanita yang mau berkerudung hanya 

karena mencari sensasi. Awalnya berkerudung namun dilepas dengan alasan “hati saya belum 
siap” atau “yang penting tuh hati dulu yang dikerudungin baru rambut” atau “cowok gue 

nggak suka gue kerudungan” <<< ( itu karena cowoknya guanteng dan kaya raya tapi beda 
agama). Di bawah ini ada banyak varian kerudung gaya saat ini, mari lihat......  
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Kerudung Gaya Asal Nempel 

Ini merupakan jenis genre kerudung gaya yang pertama, jadi modelnya itu cuma nempel 

doang. Kain doang di penitiin dalemannya, dan ketika ditiup angin dari depan, jilbabnya 

gelembung. Samping kanan dan kiri jilbabnya membentuk seperti parasut atau bahkan terlihat 

seperti ikan FUGU. seperti yang gue bilang tadi kerudungnya hanya ditempel doang di 

kepala. Ini merupakan tonggak awal kelahiran hijaber baru di Indonesia. Orang mulai senang 

memakai kerudung macam ini. Entah mengikuti fashion atau memang bosan dengan 

kerudung yang itu- itu saja jadi dia bongkar kebiasaan lama tanpa minum TOP kopi namun 

dengan menggunakan kerudung model baru.  

Kerudungnya sama kaya yang lain, ditempel di kepala tapi ini ujung kain kerud ungnya sebisa 

mungkin jangan di “anggurin”, HARUS di manfaatkan, dilipat- lipat, dilibet- libet hingga jadi 

seperti model-model kerudung jaman sekarang. Karena kainnya dibentuk sedemikian rupa 

mau nggak mau para kerudunger ini membutuhkan pelapis anti bocor, maksudnya adalah 

sebuah daleman kerudung yang memang sudah menutup keseluruhan aurat di kepala.  

Maka diterbitkanlah daleman ninja (semacam daleman kerudung yang kaya kerudung juga) 

yang menjawab masalah anda. Terjadilah korelasi antara kerudung model gini dengan 

daleman ninja. Apa coba daleman ninja ?. Waktu kecil, gue pernah nonton “Ninja Hatori”, 

tiap dia bugil nampak dalemannya cuma kain merah berukuran sedang berbentuk persegi 

empat buat nutupin area di antara pangkal pahanya. Apakah itu yang namanya daleman 

ninja?. 

 
 

Kerudung Gaya “Daleman Kelihatan” 

Jadi dari model yang luarnya macem-macem di buntel-buntel di lipet- lipet di kepala sampai 

puas. Kini ada lagi yang model kerudung yang dalemannya dilihatkan ke khalayak umum. 

Jadi dalemnya itu berupa kain atau bahan lainnya sebagai penghalang rambut keluar, dulu sih 

daleman kerudung itu kaya kupluk dengan renda di ujungnya dan tersedia dalam 2 warna 

yaitu putih dan hitam. Berkembangnnya zaman, kini daleman kerudung pun diciptakan 

bermacam-macam model. Mulai yang 2 warna, satu warna, atau kombinasi. Kayaknya ini  

style kerudung hasil evolusi kerudung jaman dulu. Dulu juga ada kerudung yang nempel di 

jidat macam gitu, modelnya mirip seperti pakai mukenah. Kalau kita naik angkot pasti sering 

melihat wanita yang tak berjilbab mencoba turun atau naik angkot namun kare na baju yang 

pendek akhrinya dalemannya kelihatan. Kini para kerudunger juga nggak mau kalah mereka 

juga bisa menampilkan dalemannya di tempat umum.  
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Kerudung Gaya Iket Kepala 

Ini yang teraneh, kepala mereka nggak kebelah dua, kerudungnya juga nggak kebelah dua 

tapi mengapa mereka sengaja melingkari tali kepang atau tali lainnya yang berwarna cerah di 

atas ubun-ubun kepala sebagai hiasan kerudung. Kepalanya bukan kangkung, bukan juga 

hordeng kenapa musti di iket ??. Ini terinspirasi dari gaya kerudungnya Yaseer Arafat yang 

penutup kepalanya dipakein iketan supaya sorbannya nempel d i kepala dan tidak jatuh ketika 

tertiup angin #Syuuuuuu. 
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Bergo Simple  

Ini yang paling sering juga ditemui, biasanya toko-toko kerudung terkemuka menampilkan 
model dengan kerudung bergonya. Kerudung bergo adalah kerudung yang langsung pakai, 
ada yang panjang se-perut ada juga yang panjangnya hanya se-bahu, itu tergantung selera 

anda. Kerudung anak Madrasah Ibtidaiyah juga terkadang ada yang bergo sehingga mereka 
mudah memakai dan melepasnya. Kerudung bergo ini bisa dinikmati dengan atau tanpa 

daleman kerudung, karena kerudungan ini berbahan agak kaku dan tebal jadi tidak mudah 
terhempas angin dan jarang melorot atau bergeser, kecuali muka anda lebar tapi maksain 
pakai kerudung bergo yang sempit. Alhasil pipi anda tumpah membludak ke sisi kerudung 

dan leher anda juga tercekik. 

 
 

Kerudung Sedada 

Ini contoh wanita yang tanggung banget pakai kerudungnya, Kerudung yang harusnya 

menutup lekuk tubuh ini malah masih menunjukan tonjolan P*****a << (Payudara disensor), 
karena kerudungnya nggak nutup sampai perut. Bagus buat dia yang belum berdada, coba 
yang punya dada, terlebih dengan diameter yang besar, pasti menonjol sekali. Dan berikut 

adalah macam-macam kerudung se-dada yang gue ketahui. 
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Kerudung Casual Cloth  

Gaya ini biasanya di pakai gadis-gadis modis, pakai kaos dan kardigan kemudian langsung 

pakai kerudung. Kadang kardigannya dikancingin hanya sebatas perut sehingga dadanya 

tampak timbul karena tercekik kancing di bawah dada. Adapula yang sengaja nggak 

dikancing semua kardigannya, biar kaya Batman gitu yang jubahnya melambai- lambai karena 

tertiup angin. Malah kalau yang nekat hanya tangtopan kemudian pakai kardigan atau jaket di 

atasnya kerudungan. Kebayang kalau kardigannya ketiup angin, pasti kardigannya melambai 

melayang keteknya kelihatan. Kebayang juga kalau dia tangtopan dan bulu keteknya panjang 

5cm. Ketika dia ngangkat tangan, bulu keteknyanya TEMBUS kain kardigannya #sadis. 

 
 

 
 

Kerudungan Atasnya Doang 
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Ini biasanya dipakai wanita abnormal, dia pakai kerudung dan wajahnya menor make up. 

Belum lagi model bajunya itu kaya baju renang, bajunya ketat dan ngepas banget. Lekuk 

tubuhnya jelas tergambar dari luar pakaiannya, terlebih bajunya warna warni. Biasanya Ibu-

ibu dengan badan gemuk yang suka memakai pakaian ini. Ada pula mahasiswi kerudungan 

yang atasnya kerudungan namun bawahnya nggak pakai celana, cuma pakai legging yang 

nyekek bokong banget. Leggingnya tipis dengan warna yang macam-macam dan motif yang 

bervariasi sesuai selera. Jika dilihat dari bawah bentuk kaki, betis, paha dan bokongnya 

berbentuk sekali seperti nonton film 3 dimensi. 
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Kerudung Kepompong 

Ini kerudung yang awalnya di perkenalkan oleh Dewi Hughes (bukan yang bawain Oprah 
Winfrey Show). Bentuk kerudungnya itu melingker di kepala dan tegap berdiri ke atas. 
Bentuknya tabung, mirip menara Pisa di Italia yang kokoh berdiri di atas kepalanya. Gue 

nggak tahu bagaimana rambutnya bersemayam di dalam gulungan kerudung macam itu. 
Nggak kebayang kalau dia pakai mukenah pasti nongol ke atas gitu. Kerudungnya itu mirip 

banget kepompong, bayangin kalau kepompong segede gitu pasti isinya Naga.  

 
 

Kerudung Master Hypnotis 

Ini model kerudung yang selanjutnya, disebut model Master Hypnotis karena memang 
bentuknya seperti kerudung yang suka dipakai Romy Raphael waktu masih kerudungan. Jadi 

semacam kain yang yang difungsikan untuk membungkus rambut kemudian diikat di 
belakang kepala. Jarang sekali anak muda yang memakai kerudung seperti ini. Karena itu, 

gue hanya menemukan orang tua atau bahkan nenek-nenek yang masih suka bergaya dengan 
kerudung macam ini. “Dalam hitungan ketiga anda akan tidur lebih dalam” 
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Kerudung Keong Mas 

Ini kerudung yang besar. Biasanya dipakai oleh ibu-ibu pejabat. Bentuknya itu maksimal 

dengan bibir kerudung yang terbuka lebar, sehingga jidat pun  terlihat jelas. Ditambah lagi di 
dalam kerudung itu, di antara bibir kerudung dan jidat nampak jambul rambut yang 

menggulung indah menghiasi kerudung ini. Rambut yang kokoh karena tadi pagi abis di 
semprot hair spray setengah liter atau pakai Gatsby WG sachet warna kuning hanya untuk 
membuat jambulnya kokoh dan stabil bentuknya.  

 
 

 
 

Kerudungan Pony 

Ini yang lebih aneh lagi, kalau ngelihat wanita dengan kerudung kaya gini rasanya pengen 

“NGEGAMPAR” orangnya. Dia pakai kerudung rapih,baju panjang tapi pony di depan 
jidatnya masih di munculkan keluar kerudung. Sehingga orang lain ngelihat pemakainya itu 
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aneh, dia kerudungin rambut yang belakang doang, yang di depan malah tetap di pamerkan 

ke khalayak umum. Mungkin kalau anak-anak Emo pakai kerudung yah kaya gini, di jilbabin 
kepalanya tapi tetep pamerin pony coy !!.  

 
 

 

Kerudung Wig 

Model Kerudung ini adalah model kerudung terbaru dan teraneh yang pernah gue lihat. 
Konsepnya adalah menjadikan kerudung seperti rambut, sehingga yang males berkerudung 

tapi mau ikutan fashion berjilbab cocok dengan kerudung ini. Layaknya seperti Wig atau 
rambut palsu, kerudung ini memang seperti kerudung lainnya, hanya modelnya saja yang 
mirip rambut. Buat apa menutupi rambut dengan hal lain yang mnyerupai rambut, memang 

sih gue bukan ahli hukum Islam namun gue bisa membuat sebuah perumpaaan untuk sekedar 
menentukan zat yang ada dalam kerudung ini. Perumpamannya itu seperti kita pakai celana 

tapi model kelamin jadi seakan akan kita tampak bugil tak bercelana, karena kelamin kita 
terpampang keluar namun itu sebenarnya hanya sebuah celana yang di buat sedemikian rupa 
seperti kelamin. 
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Kerudung Emergency 

Kerudung tipe ini biasanya kita temui ketika ada event orang meninggal pagi-pagi. Banyak 

ibu- ibu dengan kerudung ala kadarnya datang melayat. Kerudungan ala kadarnya itu yang 
hanya kain di libet- libet di kepala, ada pula yang praktis pakai bergo namun berdaster karena 
tadi belum kelar nyuci, daster yang lengannya pendek, lebar jadi pas ngangkat tangan itu 

Keteknya tersiar kemana-mana. Dan tak cukup sampai situ, dasternya juga gantung se-betis. 
Lucu kan ? pakai kerudung tapi dasteran pendek pula.  Atau kita bisa lihat saat ibu- ibu saat 

beli sayur ke depan rumahnya, beliau keluar rumah segera pakai kerudung buat nutupin 
kepala, tapi ketika melihat kostum pendukung kerudungnya tersebut hanya tampak kaos 
lengan pendek dan celana panjang.  

 
 

http://1.bp.blogspot.com/-vDBrwLTR5DA/UVsWpg2aruI/AAAAAAAAA6s/bUqqjcKRZ50/s1600/tren-baru-wig-hijab-yang-mirip-rambut-bagaimana-menurut-anda.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-YvAZmWskv-M/UVsWpYl9HII/AAAAAAAAA6w/HVOnaNdkgc4/s1600/jilbab-wig-po_l-86090-142389.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-Z7yZb9Pmv6o/UVFLy2YdhlI/AAAAAAAAA3k/i_ERXM8y4Lw/s1600/Atas+Pakai+Jilbab+Yang+Bawah+Hot+4.JPG


 
 

(sumber dari blog Arief Hidayat ) 
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