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Abstrak- Pada masa sekarang, jilbab (hijab) yang dicitrakan sebagai sebuah indentitas muslimah mengalami
semacam distorsi yang bergeser dari aturan yang melingkupinya. Jilbab yang semula merupakan hal yang boleh
dikatakan harus, sekarang berubah menjadi semacam aksesoris pelengkap yang mendukung penampilan para
wanita Islam. Oleh karena itu, perlu adanya upaya untuk meluruskan pemahaman dalam penggunaan hijab, agar
penggunaan hijab didasari dengan niat suci untuk menjalankan syariat Islam. Trend hijab saat ini memunculkan
banyak model jilbab dan baju muslim yang tidak monoton. Trend hijab semakin memunculkan desainer-desainer
yang semakin produktif merancang baju-baju muslimah yang modis dan semakin digemari. Jilbab yang telah
merambah dunia fashion ini memberikan banyak pilihan terutama di 2011 dan tahun 2012, banyak model-model
jilbab terbaru. Hijabres Community adalah salah satu fenomena komunitas wanita yang berjilbab, yang terdiri
dari wanita-wanita muslim yang cantik, muda, kreatif, berjilbab dan fashionable. Kehadiran Hijabers
Community ini telah membantu muslimah untuk percaya diri dengan menutup aurat. Komunitas ini telah
berhasil menjadi trend setter gaya jilbab dan berbusan muslim di Indonesia. Pengaruh gaya berjilbab anggota
Hijabers Community yang sangat kuat, tersebar dengan cepat melalui media online, menjadikan panduan
berjilbab seperti itu menjadi kebutuhan.
Kata kunci: Strategi komunikasi, Paradigma, hijab, media sosial

1. PENDAHULUAN
Jilbab merupakan busana muslim khususnya
wanita yang beragama Islam. Hampir di seluruh
Negara di dunia, kita dapat menemukan wanitawanita berjilbab, termasuk di Indonesia. Tahun 70an dicatat sebagai tahun munculnya gelombang
kebangkitan pemeluk Islam di dunia internasional
yang gaungnya merambah ke segala penjuru,
termasuk ke Indonesia. Sejak saat itu, berbagai
kajian keislaman diadakan oleh organisasiorganisasi bernafaskan Islam yang membuahkan
kesadaran baru bagi perempuan muslim untuk
menutup aurat. Selama kurun waktu 80 hingga 90an jumlah pemakai jilbab terus bertambah,
utamanya di kalangan mahasiswa dan pelajar.
Namun bersamaan dengan itu, munculah represi
pemerintah (Orde Baru) lewat tangan-tangan
birokrsinya yang tidak mengizinkan penggunaan
busana muslimah secara bebas, terutama di
lembaga-lembaga pendidikan dan lembaga
pemerintah [6].
Pengguna jilbab saat ini bukan hanya pelajarpelajar di sekolah yang berbasis Islam atau di
pondok-pondok pesantren. Di pusat-pusat hiburan,
mall-mall yang mewah di Jakarta dan kota-kota
lainnya di Indonesia, mata sudah tak asing lagi
dengan pemandangan perempuan berjilbab yang
sangat fashionable. Pemakaian jilbab ini

khususnya di Indonesia beragam dan berkembang
dari masa ke masa. Jilbab telah merambah segala
kalangan, termasuk para artis-artis atau public
figure Indonesia. Jilbab telah mempunyai tempat
tersendiri baik itu bagi wanita muslim maupun
masyarakat Indonesia pada umumnya.
Pada awal kemunculannya, perkembangan
jilbab ini atau model jilbab ini bisa dikatakan
lamban, namun sekitar tahun 90an dan puncak
penerimaana akan wanita berjilbab pada tahun
2000an hingga saat ini telah menajadikan jilbab
bagian dari mode. Kehadiran jilbab mendapatkan
tempat di dunia fashion Indonesia dengan mulai
hadirnya pelaku fashion yang mendesain dan
memproduksi baju khusus kaum muslimah yang
selain mengikuti syariat agama tapi juga mengikuti
mode. Wanita muslim yang menggunakan jilbab
sekarang sudah khawatir akan dianggap kuno dan
tidak modis, atau mereka akan tersisihkan dari
dunia pekerjaan. Berjalan seiring dengan
perkembangan dan penerimaan jilbab, wanita
muslim yang berjilbab sudah lebih leluasa untuk
aktif di berbagai bidang, misalnya bidang
pendidikan, kesehatan, hukum, politik, sosial,
budaya, seni dan lainnya. Jilbab bukan lagi
menjadi ruang batas wanita muslim dalam bergaul
dan bekerja. Pada masa sekarang, jilbab yang
dicitrakan sebagai sebuah indentitas muslimah
mengalami semacam distorsi yang bergeser dari
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aturan yang melingkupinya. Jilbab yang semula
merupakan hal yang boleh dikatakan harus,
sekarang berubah menjadi semacam aksesoris
pelengkap yang mendukung penampilan para
wanita Islam.
Secara ideal dalam agama Islam terdapat
beberapa ayat yang menjelaskan tentang pakain
muslimah ini. Surat An-Nur:31 salah satunya ayat
yang membahas tentang jilbab untuk wanita :
“Katakanlah kepada wanita yang beriman:
“Hendaklah
mereka
menahan
pandangannya, dan kemaluannya, dan
janganlah
mereka
menampakkan
perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak
dari padanya. Dan hendaklah mereka
menutupkan kain kudung kedadanya, dan
janganlah
menampakkan
perhiasannya
kecuali kepada suami mereka, atau ayah
mereka, atau ayah suami mereka, atau
putera-putera mereka, atau putera-putera
suami mereka, atau saudara-saudara lakilaki mereka, atau putera-putera saudara
lelaki mereka, atau putera-putera saudara
perempuan mereka, atau wanita-wanita
islam, atau budak-budak yang mereka miliki,
atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak
mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau
anak-anak yang belum mengerti tentang
aurat wanita…” (An-Nur:31).
Ayat tersebut menerangkan bahwa semua
badan wanita adalah aurat, selain muka dan dua
telapak tangannya. Kerudung dalam ayat di atas
adalah kain yang menutupi kepala. Kata dada juga
meliputi leher. Dengan demikian, kerudung itu
wajib menutupi kepala, leher, dan dada. Itulah
batas bagian atas dari hijab, agar dada mereka
tidak kelihatan sama sekali.Ayat lain yang
menjelaskan tentang pakaian wanita muslim yakni
QS. Al-Ahzab Ayat 59:
”Hai Nabi, katakanlah kepada isteriisterimu, anak-anak perempuanmu dan isteriisteri orang mukmin: “Hendaklah mereka
mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh
mereka.” Yang demikian itu supaya mereka
lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka
tidak di ganggu”.
Ayat ini berbicara tentang fungsi pakaian
sebagai pembeda antara seseorang dengan
selainnya dalam sifat atau profesinya. Aurat
perempuan menurut Islam adalah seluruh tubuh
kecuali muka dan telapak tangan. Aurat tidak
boleh diperlihatkan kecuali terhadap suami atau
mahramnya (saudara atau kerabat dengan kriteria
tertentu), yang implikasinya secara umum
mewajibkan perempuan menutup auratnya
terutama bila di luar ataupun keluar rumah. jilbab
saat ini bukan lagi sebagai bentuk wujud ketaatan
beragama. Penggunaan dan pemaknaan jilbab
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saat ini dikarenakan beberapa alasan antara lain
tuntutan atau kewajiban dari lembaga pendidikan,
lingkungan keluarga atau komunitas dan
penggunaan jilbab hanya sekedar mengikuti
perkembangan fashion.
Perkembangan jilbab terutama model jilbab
tidak mau ketinggalan zaman. Berbagai macam
model jilbab mulai dikenal dan disukai oleh wanita
muslim dari segala usia, kelas sosial dan budaya
yang berbeda. Wanita muslim saat ini lebih
percaya diri tampil dengan busana muslimnya.
Jilbabdi Indonesia sudah menjadi ciri khas
muslimah bukan saja sebagai kewajiban menutup
aurat wanita muslim, akan tetapi sudah melebar ke
Mode atau Fashion. Seorang muslimah bisa tampil
trendy dan gaya dengan memakai Jilbab yang
disesuaikan dengan trend model atau fashion yang
lagi populer. Dewasa ini beragam model, corak
dan warna jilbab atau busana muslimah
menjadikan salah satu penanda perkembangan
jilbab masuk dalam dunia fashion. Jilbab dan
busana muslimah lainnya dengan mudah
didapatkan diberbagi toko-toko dan butik khusus
menjual baju muslim. Keadaan ini semakin
memanjakan dan memudahkan para muslimah
untuk tampil lebih modis, cantik dan modern.
Wanita muslim menjadi tidak memiliki alasan
untuk tidak berjilbab tapi tetap modis. Momen
menjelang puasa dan terutama Idul Fitri atau
lebaranmerupakan bukti bagaimana gaya dan
model jilbab (kerudung dan bahu muskimah)
diciptakan dengan berbagai kreasi, baik melalui
warna dan model jilbab, serta pernak–pernik
asesoris dan bahan yang digunakan.
Trend hijab saat ini memunculkan banyak
model jilbab dan baju muslim yang tidak monoton.
Trend hijab semakin memunculkan desainerdesainer yang semakin produktif merancang bajubaju muslimah yang modis dan semakin digemari.
Jilbab yang telah merambah dunia fashion ini
memberikan banyak pilihan terutama di 2011 dan
tahun 2012, banyak model-model jilbab terbaru.
Hijabres Community adalah salah satu fenomena
komunitas wanita yang berjilbab, yang terdiri dari
wanita-wanita muslim yang cantik, muda, kreatif,
berjilbab dan fashionable.Hijabers community
adalah sebuah komunitas baru di Indonesia, tetapi
hingga saat ini telah memiliki pengikut yang
banyak diberbagai penjuru tanah air. Meskipun
belum melakukan pencacahan secara resmi
terhadap anggotanya, namun di Twitter tercatat
ada 4.000 orang yang mengikuti Twitter Hijabers
Community, dan 12.000 orang menjadi teman di
Facebook, serta 8.000 orang sudah mengunjungi
blog mereka [7].
Gaya berjilbab a la Hijabers Community
bagai jamur di musim hujan, dengan cepatnya
dapat dilihat di berbagai tempat, di berbagai daerah
dan diberbagai kesempatan. Kehadiran Hijabers
Community ini menjadi sebuah komunitas pertama
bagi wanita-wanita berjilbab dan kehadiran
komunitas ini mulai seperti menjadi sebuah
pedongkrak bagi beragam model jilbab dan baju-
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baju muslimah. Kehadiran Hijabers Community
ini telah membantu muslimah untuk percaya diri
dengan menutup aurat. Komunitas ini telah
berhasil menjadi trend setter gaya jilbab dan
berbusan muslim di Indonesia. Pengaruh gaya
berjilbab anggota Hijabers Community yang sangat
kuat, tersebar dengan cepat melalui media online,
menjadikan panduan berjilbab seperti itu menjadi
kebutuhan.
Hijabers Community ini tidak hanya
berkembang di Jakarta, akan tetapi di beberapa
daerah seperti Bandung, Semarang, Jogjakarta dan
Makassar
wanita-wanita
berhijab
telah
mengukuhkan diri sebagai bagian dari komunitas
wanita berjilbab yang trendy dengan jumlah
anggota yang semakin bertambah dari waktu ke
waktu. Wanita-wanita dengan jilbab dan baju a la
Hijabers Community ini saat ini sangat mudah kita
temui diberbagai acara dan tempat. Jilbab a la
Hijabers Community ini digemari oleh berbagai
kalangan. Hijabers Community dengan cepat kilat
mampu mempengaruhi wanita muslim untuk
berpakaian sperti mereka. Hasil karya dari
komunitas ini banyak disukai dan digemari.
Euphoria jilab dan baju a la Hijebers Community
ini tidak hanya dari semakin banyak wanita
muslim yang berjilbab a la Hijabers tersebut, tetapi
dapat dilihat dari beragam video toturial jilbab
cantik yang banyak beredar di Internet.
Sebelumnya video jilbab tutorial adalah video
yang diunduh oleh Hijabers Community sebagai
sarana belajar bagi wanita muslim menggunakan
jilbab stylish, dengan bermacam gaya yang jauh
dari kesan konvensional. Dari deskripsi fenomena
jilbab diatas dapat dikaji bahwa hadirnya jilbab
yang diusung oleh Hijabers Community sebagai
salah satu tren fashion yang sedang berkembang
saat ini membawa perubahan seseorang dalam
memaknai jilbab.
Sebagai sebuah komunitas dengan trend
baru, bukanlah hal yang mudah untuk
mensosialisasikan inovasi baru yang diciptakan
kepada masyarakat, terutama dalam hal yang
menyangkut syatiat agama. Peran strategi
komunikasi yang efektif diperlukan untuk
meingimformasikan sebuah inovasi agar target
yang menjadi sasarannya aware akan hal tersebut.
Hijabers Commnity merupakan sebuah komunitas
pertama di Indonesia bagi para wanita berjilbab
dengan tujuan untuk memotivasi para wanita
muslimah yang masih ragu untuk menggunakan
jilbab. Tahap selanjutnya adalah bagaimana
inovasi baru yang ditelurkan oleh Hijabers
Community ini menjadi sesuatu yang bisa
diterapkan melalui sebuah proses kampanye
dengan menggunakan saluran-saluran komunikasi
yang tersedia dengan strategi komunikasi yang
efektif.
2. PEMBAHASAN
Jilbab merupakan pakaian wajib bagi wanita
muslimah, dimana jilbab ini digunakan untuk

menutup aurat dan sebagai bentuk ketaatan
beragama. Pada awal kemunculannya tidak mudah
untuk meyakinkan apalagi untuk mengubah sikap
wanita muslim baik di kota besar maupun di
beberapa daerah lainnya di Indonesia. Pemakai
jilbab pada era 80an dianggap sebagai kaum yang
mengekskusifkan diri atau kelompok yang
menentang pemerintah. Dulu jilbab masih
dianggap aneh. Banyak pihak yang masih
memandang sebelah mata pada mereka yang
menggunakan jilbab karena dianggap kuno dan
fanatik. Bahkan sekolah-sekolah umum melarang
penggunaan jilbab di sekolah, dengan terbitnya
peraturan pemerintah tentang larangan berjilbab di
sekolah.
Seiring dengan perkembangan zaman dan
perubahan sosial yang ada di masyarakat,
penggunaan jilbab secara perlahan merambah
berbagai kalangan misalnya pejabat, public figure,
mahasiwa di berbagai Universitas, pelajar-pelajar
di sekolah umum, karyawati dan ibu-ibu rumah
tangga. Pemakaian jilbab meningkat, terlepas dari
niatan masing-masing individu. Saat ini wanita
muslimah mulai percaya diri untuk menggunakan
pakaian penutup aurat ini, terlepas dari berbagai
alasan yang mendasarinya.
Akhir tahun 2010 hingga 2013 ini jilbab
walaupun telah lama ada dan dikenal, akan tetapi
jilbab saat ini seperti sebuah produkdengan
tampilan baru, karena jilbab muncul dengan nama
dan model yang berbeda dari biasanya. Hijabers
Community menggunakan kata Hijab sebagai
pengganti kata jilbab. Menurut Fadwa El Guindi
[4], lebih menekankan jilbab pada kata hijab.
Guindi berpendapat bahwa arti Hijab adalah
sinonim dari kata jilbab yang berarti penutup,
pembungkus, tirai, dan partisi. Pemilihan kata
hijab ini memberikan kesan tersendiri bagi para
wanita muslim, memiliki kesan yang lebih ringan,
namun pada dasarnya jilbab atau hijab adalah
pakaian yang menutupi tubuh seseorang. Bukan
hanya kulit tubuhnya tertutup, melainkan juga
lekuk dan bentuk tubuhnya tidak kelihatan.
Jilbab berasal dari kata kerja jalab yang berarti
menutupkan sesuatu di atas sesuatu yang lain
sehingga tidak dapat dilihat.
Dengan pemilihan nama hijab ini, para
wanita yang tergabung dalam komunitas wanita
berjilbab membentuk Hijabers Community pada
27 November 2010 di Jakarta. Kehadiran
komunitas ini dengan busana muslim serta jilbab
yang modis telah mampu menyihir wanita muslim,
baik itu remaja putri maupun ibu-ibu berlombalomba mengikuti trend jilbab a la Hijabers
Community. Hijabers Community yang muncul
sekitar awal 2010 telah memberikan warna
tersendiri dalam perkembangan jilbab dan baju
muslim di tanah air. Hijabers Communinty atau
yang biasa disingkat HC ini mencoba untuk
mengubah paradigma atau cara padang dan cara
berfikir wanita muslimah dalam berjilbab.
Hijabers Community yang sebagaian anggota
komitenya
adalah
desiner-desianer
muda
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khususnya untuk baju muslim telah mampu
merubah tampilan jilbab menjadi lebih stylish,
sehingga membuat wanita muslimah terlihat lebih
cantik dan lebih modis walaupun berhijab.
Kehadiran Hijabers Community bertujuan untuk
memotivasi dan berkonsultasi mengenai hijab.
2.1. Hijabers Community
Hijabers Community adalah sebuah
komunitas atau perkumpulan muslimah
berjilbab, yang berkeinginan untuk berkumpul
sebagai wadah silaturrahim, mencari teman
baru, memperdalam agama dan wawasan, dan
berusaha untuk berbuat yang manfaat untuk
diri sendiri dan orang lain. Komunitas Hijabers
ini berdiri pada 27 November 2010 di Jakarta.
Komunitas ini dicetuskan dan dibentuk oleh
seorang desainer dan juga model muslimah,
Dian Pelangi dan rekannya, Ria Miranda serta
Jenahara Nasution, yang juga adalah desainer
dan pemilik butik baju muslimah. Jenahara
Nasution ini adalah Presiden dari Hijabers
Community. Pada bulan puasa tahun 2010,
Dian Pelangi mendapat banyak undangan untuk
fashion show pakaian hasil desainnya.
Kemudian Dian Pelangi mengundangundang
para muslimah remaja untuk menonton fashion
shownya dan buka bersama denganmenyebar
ebar undangan lewat jejaring sosial, Dian
Pelangi juga gandeng para fashion blogger.
Dari acara tersebut, komunikasi yang intens
terjalin danDian Pelangi dan teman-temannya
pun sepakat membentuk komunitas yang
bernamakan Hijabers, komunitas Hijabers ini
dilaunching pada Maret 2011. Keinginan
mensyiarkan busana muslimah yang gaya
sesuai kaidah adalah salah satu hal yang
melatarbelakangi munculnya niat membentuk
komunitas
Hijabers
ini.
Terbentuknya
komunitas ini diharapkan bisa menonjolkan
eksistensi perempuan muda berhijab. Bukan
sekadar eksis dengan gaya busana muslim yang
modis. Namun juga muslimah bisa tampil
bersyiar, dengan cara yang berbeda, melalui
fashion dan kegiatan Islami bergaya anak
muda.
Hijabers community yang merupakan
sebuah wadah komunitas wanita muslimah
yang dibentuk oleh 30 wanita berjilbab dengan
latar belakang profesi dan kehidupan yang
berbeda. Berkumpul bersama untuk berbagi
visi mereka untuk membentuk sebuah
komunitas yang akan mengakomodasi kegiatan
yang terkait dengan jilbab dan muslimah. Dari
fashion, gaya jilbab dan segala sesuatu yang
akan membuat kaum muslimah menjadi lebih
baik. Dan diharapkan melalui komunitas ini,
setiap muslimah bisa bertemu teman baru,
saling mengenal satu sama lain dan belajar dari
satu sama lain.
Tidak membutuhkan waktu lama,
Hijabers pun merambah menjarah daerah-
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daerah besar di Indonesia yang ditandai dengan
banyaknya berdiri komunitas Hijabers di
berbagai kota, yakni Hijabers Community
Yogyakarta, Hijabers Community Bandung
yang salah satunya pengurusnya adalah Aida
putri dari Ulama kondang Aa Gym, Hijabers
Community Semarang, Hijabers Community
Makassar dan Hijabers Community Jakarta
yang baru terbentuk pada bulan November
Tahun 2012.
Kini Hijabers Community
memiliki ribuan anggota melalui media
sosialnya seperti Facebook dengan Fan Page
Hijabers CommJKT dan Twitter dengan nama
@Hijabers CommJKT.
Anggota Hijabers Community adalah
wanita. Kebanyakan dari anggotnya adalah
perempuan muda usia sekitar 17 hingga 30
tahun. Mereka berasal dari berbagai kalangan
dan latar belakang karena tidak pernah ada
syarat-syarat tertentu untuk menjadi anggota,
tetapi hanya dengan mengikuti dan datang pada
kegiatan-kegiatan yang dilakuakn oleh Hijabers
Community. Mulai mahasiswi, ibu rumah
tangga, karyawan, profesional, dan 50
persennya adalah desainer busana muslim dari
berbagai kota di Indonesia.
Visi Hijabers Community :
1. Membentuk sebuah komunitas yang akan
mengakomodasi kegiatan yang terkait
2. dengan jilbab dan muslimah.
3. Menyatukan para muslimah untuk
silaturrahim dan saling berbagi ilmu, dan
untuk juga ikut perduli terhadap orang
dhuafa dan tidak mampu.
4. Diharapkan melalui komunitas ini, setiap
muslimah bisa bertemu teman baru, saling
mengenal satu sama lain dan belajar dari
satu sama lain.
5. Menjadikan semua wanita berjilbab
menjadi cantik luar dan dalam.
Misi Hijabers Community :
1. Membuat para wanita muslimah cantik di
luar dengan memakai hijab tanpa
membuatnya terlihat tidak modis, tetapi
tetap pada aturan-aturan agama, karena
kita saling mengingatkan.
2. Memperkenalkan Hijab serta memberi
motivasi kepada muslimah yang belum
menggunakan hijab.
3. Merangkul semua individu yang belum
dan yang sedang dalam proses belajar
memenuhi kewajibannya untuk berhijab.
4. Memperluas pengetahuan masyarakat
tentang ajaran agama Islam terutama
tentang kewajiban Muslimah dalam
menutup aurat dengan kata lain
“berhijab”.
5. Mengembangkan bakat para anggota
hijabers.
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2.2. Strategi Komunikasi Hijabers Community
Komunikasi memegang peranan
penting
dalam
kehidupan
manusia.
Komunikasi selalu terjadi dalam kehidupan
sosial manusia untuk bertukar pesan dan
simbol-simbol. Komunikasi merupakan cara
yang digunakan untuk menyampaikan
maksud atau pesan yang ingin disampaikan
oleh komunikator kepada komunikan.
Menurut Carl I.Hovland, “komunikasi adalah
proses yang memungkinkan seseorang
(komunikator) menyampaikan ransangan
(biasanya lambang-lambang verbal) untuk
merubah perilaku orang lain (komunikator)”
[3]
Perubahan perilaku bisa terjadi
dalam ranah kognitif (cognitive domain),
ranah afektif (affective domain), maupun
ranah psikomotor (psychomotor domain).
Perilaku kognitif adalah perilaku yang
berhubungan dengan aspek-aspek kognisi
(kemampuan intelektual atau pengetahuan);
perilaku afektif adalah perilaku yang
berhubungan dengan sikap mental; dan
perilaku psikomotorik adalah perilaku yang
berhubungan dengan keterampilan (skill).
Perubahan perilaku dalam aspek kognitif
secara sederhana dapat diartikan sebagai
perubahan dari keadaan tidak tahu menjadi
tahu; perubahan perilaku afektif adalah
perubahan dari tidak mau menjadi mau; dan
perubahan perilaku psikomotorik adalah
perubahan dari tidak mampu menjadi
mampu.
Keberhasilan kegiatan komunikasi
secara efektif banyak ditentukan oleh
penentuan strategi komunikasi. Menurut
Onong Uchjana Effendi dalam buku berjudul
“Ilmu Komunikasi, Teori dan Praktek”
menyatakan bahwa : “strategi komunikasi
merupakan panduan dari perencanaan
komunikasi (communication planning) dan
manajemen (communications management)
untuk mencapai suatu tujuan. Untuk
mencapai tujuan tersebut strategi komunikasi
harus dapat menunjukkan bagaimana
operasionalnya secara taktis harus dilakukan,
dalam arti kata bahwa pendekatan (approach)
bisa berbeda sewaktu-waktu tergantung dari
situasi dan kondisi” [2].
Strategi bisa disebutkan sebagai
alternatif yang dipiliha berdasarkan perkiraan
optimalisasi dalam rangka mencapai suatu
tujuan.
Staregi
komunikasi
sendiri
mengandung impilikasi bahwa adan alternatif
tindakan yang dilaksanakan secara sistematis
untuk mengembangkan rencana komunikasi
tertentu agara terjadi optimaliasasi dalam
rangka memperoleh tujuan.
Selanjutnya
menurut
Onong
Uchjana Effendi bahwa strategi komunikasi

terdiri dari dua aspek secara, yaitu makro
(Planned multi-media strategy) dan secara
mikro (single communication medium
strategy). Kedua aspek tersebut mempunyai
fungsi
ganda,
yaitu
:
Menyebarluaskan pesan komunikasi yang
bersifat informatif, persuasif dan instruktif
secara sistematis kepada sasaran untuk
memperoleh
hasil
yang
optimal.
Menjembatani “cultural gap”, misalnya
suatu program yang berasal dari suatu produk
kebudayaan lain yang dianggap baik untuk
diterapkan dan dijadikan milik kebudayaan
sendiri sangat tergantung bagaimana strategi
mengemas
informasi
itu
dalam
dikomunikasiknnya.
Terdapat
beberapa
strategi
komunikasi yang digunakan oleh Hijabers
Communtiy dalam merubah paradigma
wanita muslim untuk berhijab, yakni :
1. Strategi yang digunakan untuk menarik
dan
merubah paradigma
wanita
muslimah dalam berjilbab adalah
pertama
melalui
tampilan
atau
rangsangan secara fisik.Menurut [1]
Stimuli are any physical, visual, or
verbal communications that can
influence an individual's response.
Setiadi menyatakan bahwa atau stimuli
merupakan bentuk fisik, visual, atau
komunikasi
verbal
yang
dapat
mempengaruhi individu.Stimulus terdiri
dari 2 bentuk, yaitu: Stimulus
pemasaran (Marketing Stimuli)dan
Stimulus lingkungan (Enviromental
stimuli).Stimulus pemasaran (Marketing
Stimuli) adalah setiap komunikasi atau
stimuli secara fisik yang di desain untuk
mempengaruhi konsumen [5].
Hijabers
Community
merangsang
perhatian wanita muslimah dengan
packaging jilbab/hijab yang lebih
menarik dan berbeda. Jilbab yang
ditampilkan unik, modis dan membuat
pemakainya terlihat cantik. Jika dahulu
kala pengguna jilbab masih dianggap
kuno dan tidak modis, saat ini jilbab
hadir dengan berbagai macam bentuk,
corak dan warna serta asesorisnya yang
mampu menstimulus wanita muslim
untuk menggunakan jilbab. Awal-awal
kemunculannya jilbab hanya berbentuk
rok panjang berbahan tebal sampai
menutupi mata kaki, baju kurung
berlengan panjang, dan jilbab dari kain
polos tebal yang menutup seluruh
rambut hingga sebatas dada. Model
jilbab dan busana muslimah ini pada
tahun 1980an tidak banyak diminati
oleh kaum perempuan, terutama para
remaja putri. Busana muslim tersebut
terkesan monoton, tidak praktis, tidak
fleksibel, tidak modis dan kurang bisa
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menampilkan
kepercayaan
diri
pemakainya. Menurut anggota Hijabers
Community, walaupun hijab stylishyang
diusung oleh mereka, tak lupa gayanya
pun tetap disesuaikan dengan syariat
agama Islam, yakni pakaian yang

digunakan tidak ketat dan tidak
transparan. Hijab yang digunakan
diharapkan
membuat
nyaman
pemakainya dan para wanita muslimah
ini tetap percaya diri dengan
penampilannya.

.

Gambar 1 : Cara dan model berjilbab pada awalnya, sebelum kehadiran Hijabers [8]

Gambar 2 : Hijab ala Hijabers Community (Dok. Hijabers Community)
Tren hijab ala Hijabers Community
ini mendapat respon yang baik,
busana muslim ala Hijabers
Communit ini pada moment Idul
Fitri tahun 2011 menjadi salah satu
kiblat
desain
baju
Lebaran
dibawakan dengan unik oleh
Hijabers Community (HC).Kita
dengan mudah dapat menemukan
wanita-wanita berhijab dengan gaya
HC, baik itu di perkantoran, pusatpusat hiburan, kampus, dan lainlain. Fashion menjadi salah satu
cara memikat wanita muslimah
khususnya para remaja untuk
mengenakan hijab. HC mampu
memadupadankan secara cantik
mulai dari kreasi jilbab hingga
bawahan yang akan dikenakan
mereka pun berkreasi bebas tanpa
takut terlihat aneh.
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2.

Strategi
selanjutnya
untuk
mengubah paradigma wanita dalam
berhijab adalah HC merubah
paradigma wanita muslim tentang
jilbab/hijab. Jika dulu dianggap
mengekang
kebebasan
wanita
muslimah berkarya, dengan berhijab
HC memposisikan Hijab bukanlah
penghalang.
Dalam
kegiatan
pengajian rutin yang dilakukan
sebulan
sekali,
HC
sering
menyediakan sesi untuk share
Muslimah
Berkarya,
dimana
pembicaranya adalah anggota HC
yang sebagian besar adalah desainer
baju muslim dan pemilik butik baju
muslimSelain itu HC juga berusaha
merubah pandangan tentang wanita
berhijab yang dianggap kamu yang
mengeksklusifkan diri yakni dengan
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melakukan kegiatan-kegiatan postif.
Kegiatan-kegiatan yang dilakukan
oleh HC antara lain pengajian rutin
sebulan sekali dengan mengangkat
tema tentang kehidupan wanita dan
lingkungannya. Tema pengajian dan
cara penyajiannya sangat ringan,
mudah dicerna dan tidak terkesan
menggurui sehingga dapat diterima
oleh jamaah pengajian yang
sebagian besar adalah remaja dan
ibu-ibu muda. Untuk menarik minat
jamaah pengajian, setiap jamaah
pengajian yang bertanya dengan
pembicara selalu diberikan hadiah
baik berupa voucher berbelanja di
butik salah satu anggota HC atau
mendapatkan souvenir dari HC.
Selain itu, dalam pengajian rutin ini,
ada sesi hijab tutorial yakni demo
memakai jilbab oleh anggota HC.
Kegiatan lainnya adalah charity
untuk membantu sesama yang
membutuhkan, dimana kegiatan
charity ini anggota komite atau
pengurus HC melibatkan anggota
lainnya yang bukan pengurus,
termasuk
mengajak
wanita
muslimah lainnya untuk terlibat
dalam setiap kegiatannya.Untuk
kurun waktu tertentu ada kegiatan
yang juga dilakukan oleh Hijabers
Community yakni Hijab Class
bazzar, hijab goes to campus, hijab
goes to office, dll.
3.

Strategi
komunikasi
yang
selanjutnya adalah pemanfaatan
media sosial.Media sosial adalah
sebuah media online, dengan para
penggunanya bisa dengan mudah
berpartisipasi,
berbagi,
dan
menciptakan isi meliputi blog,
jejaring sosial, wiki, forum dan
dunia virtual. Blog, jejaring sosial
dan wiki merupakan bentuk media
sosial yang paling umum digunakan
oleh masyarakat di seluruh dunia.
Media sosial merupakan media
online yang mendukung interaksi
sosial
dan
media
sosial
menggunakan teknologi berbasis
web yang mengubah komunikasi
menjadi dialog interaktif. Media
sosial merupakan alat promosi
bisnis yang efektif karena selain
biaya yang murah, media sosial ini
dapat diakses oleh siapa saja,
sehingga jaringan promosi bisa lebih
luas. Media sosial menjadi bagian
yang sangat diperlukan oleh
pemasaran baik itu pemasaran bisnis
maupun pemasaran sosial karena

media sosial adalah salah satu cara
terbaik
untuk
menjangkau
pelanggan dan klien. Media sosial
sperti blog, facebook, twitter, dan
youtube memiliki sejumlah manfaat
bagi pemasar atau komunikator
sebagai penyampai pesan dan lebih
cepat dari media konvensional
seperti media cetak dan iklan TV,
brosur dan selebaran.
Ada beberapa situs di media sosial
yang dimanfaatkan atau digunakan
oleh HC untuk berkomunikasi
dengan sesama anggota HC dan
dengan wanita muslimah yang
tertarik dengan HC yakni Facebook,
Twitter, Youtube dan media sosial
lainnya adalah blog. Ketika kita
mengetik kata Hijabers pada situs
google, makan akan banyak sekali
hingga ribuan kata yang keluar
terkait dengan Hijabers Community.
Untuk Facebook hingga saat ini
yang memberikan tanda Like pada
Fan Page HC adalah 86.507, untuk
jumlah
followers
Hijabers
Community Jakarta sekitar 4000an,
Hijabers Community pusat sekitar
60ribu
followers,
Hijabers
Community Bandung mencapai
13ribu
followers,
Hijabers
Community Yogyakarta 700an
followers,
sedangkan
untuk
pengunjung blog HC sebanyak
4000an.Melalui masing-masing situs
di media sosial, wanita muslimah
bisa mendapatkan berbagai macam
informasi baik itu tentang profil
Hijabers
Community,
anggota
komitenya dimana dalam blog
terdapat alamat Twitter dan blog
pribadi masing-masing anggota
komite, informasi tentang kegiatan
yang akan dan telah dilukakan oleh
HC pun dapat dilihat di Fan Page
FB Hijabers Comminty, Twitter dan
Blog Hijabers Community. Dalam
akun Fan Page Facebook dan
Twitter milik Hijabers Community
sering mengup date status danTweet
yang menginspirasi yang megajak
kebaikan dan saling mengingatkan.
Banyak muslimah yang memberi
tanda like di status yang diup date di
Facebook
dan
banyak
yang
meretweet
tweet yang terdapat
Twitternya ini. Kegiatan-kegiatan
yang dilakukan oleh HC selalu
diposting dengan cepat, termasuk
memasukan gambar atau foto
kegiatan yang berlangsung.
Selain informasi seputar tentang HC
dan kegiatan-kegiatannya, beragam
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model jilbabdan baju muslim yang
lagi trend dapat dilihat di media
sosial ini, karena dalam situs media
sosial HC terdapat juga blog, twitter
dan facebook para desainer muda
yang khusus merancang baju
muslimah
yang
cantik
dan
fashionable. Hijab style yang
dikampanyekan
oleh
Hijabers
Community ini secara psikologis
dapat menarik perhatian khususnya
remaja untuk tertarik meggunkan
jilbab.
Untuk Hijab Tutorial Hijabers
Community dapat
dilihat
di
Youtube. Berbagai macam cara
berhijab yang cantik dapat dipelajari
di sini. Video Hijab Tutorial
Hijabers
Community memiliki
banyak viewer dan orang yang
mendownload nya. Karena video
Hijab Tutorialini membantu wanita
muslim untuk belajar sendiri di
rumah menggunakan hijab yang
cantik dan modis. Video Hijab
Tutorialberisi pelejaran dan tips
tentang hijab baik itu hijab untuk ke
pesta
maupun
hijab
untuk
keseharian. Demam video Hijab
Tutorialmerambah semua kalangan.
Tidak hanya Hijabers Community
yang mengupload video hijab
tutorial, akan tetapi banyak yang
mengikutinya untuk membuat video
serupa dan mengupload nya di
berbagai macam situs media sosial
tentang bagaimana menggunkan
hijab yang modis dan dengan
beragama gaya.
Dengan media online ini para
anggota
komite
Hijabers
Community
dapat
melakukan
interaksi dengan anggota lainnya
dan dengan wanita-wanita yang
ingin
mendapatkan
informasi
tentang HC maupun tentang hijab
yang telah diterima dengan baik
dalam masyarakat.
Walaupun keberadaan Hijabers
Communityyang merupakan sebuah
komunitas wanita berjilbab yang
pertama kali ada di Indonesia yang
terbilang masih terbilang baru,
namun gaungnya telah merambah
hingga luar negeri termasuk negeri
tetangga yakni Malaysia. Akun
dalam media online HC tidak hanya
diikuti oleh wanita muslim di
Indonesia tetapi juga di beberapa
Negara tetangga lainnya. Selain itu
model hijab a la Hijebers
Community ini juga telah mulai
diminati dan mendapat sambutan

Proceedings SNIT 2013: Hal. C-16

yang baik di luar negeri, karena
akun-akun dalam media sosialyang
digunakan oleh HC ini mudah
diakses dan dapat menjangkau
semua
kalangan.Desainer-desiner
muda Indonesia yang konsen
dengan memproduksi baju muslim
ini yang juga merupakan anggota
komite Hijabers Community telah
beberapa kali diundang sebagai
pembicara di luar negeri dan telah
mengadakan fashion show di luar
negeri, salah satunya adalah Dian
Pelangi yang merupakan founder
Hijabers Community yang sering
melakukan fasihon show dari satu
negara ke nagara lainnya, misalnya
di Belanda dan Paris. Dalam
bisnisnya
pun
mereka
memanfaatkan media sosial ini
mulai dari Facebook, Twitter, Blog
dan Youtube.

3. KESIMPULAN
Komunitas Hijabers ini dapat dikatakan telah
mampu mengajak wanita-wanita muslim untuk
mau berhijab dengan tidak mengekang kebebasan
wanita selama masih dalam batas-batas yang diatur
dalam agama Islam dan komunitas hijab ini
telahmemberikan
konstribusinya
bagi
perkembangan ekonomi khususnya di bidang
fashion, karena bisa dikatakan bahwa busana
muslim telah menjadi sebuah komoditas. Busana
muslim semakain banyak dicari dan diminati,
sehingga membuka lebar-lebar peluang bagi para
desainer, pemiliki butik atau toko-toko busana
muslim untuk menjual baju muslim lengkap
dengan aksesorisnya dan secara otomatis
membuka lapangan kerja bagi orang lain yang
membutuhkan pekerjaan.Keberadaan Hijabers
Community telah menjadi inspirasi bagi wanita
muslim lainnya khususnya di Indonesia. Indonesia
saat ini bisa dikatakan sebagai kiblat Moeslem in
Fashion. Strategi-strategi komunikasi yang
digunakan yakni merangsang target sasarannya
dengan packaging jilbab yang lebih cantik dan
modis, kemudian merubah paradigma target
sasarannya
tentang
jilbab
serta
straegi
komunikasinya dengan memanfaatkan media
online untuk berinteraksi dengan wanita-wanita
muslim yang menjadi target sasarannya telah
cukup efektif menarik perhatian dan merubah
perilaku wanita muslim untuk mau berhijab. Selain
itu pemanfaatan media online telah membantu para
desainer-desainer baju muslim yang juga
merupakan anggota komite Hijabers Community
untuk mengenalkan Hijab yang stylish yang
merupakan hasil kreasi anak negeri.
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