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PENGANTAR

Bismillahirrahmaanirrahiim..

Alhamdulillah seri buku saku ke-dua karya Center
for Sharia Finance and Digital Economy (Shafiec)
UNU Yogyakarta ini kembali hadir untuk
menambah pemahaman Sobat terkait
perkembangan gaya hidup halal di Indonesia,
khususnya tren berbusana halal atau halal
fashion.

Di dalam Al-Qur’an, Allah SWT telah menurunkan
firman-Nya yang mengatur mengenai adab
berpakaian bagi seorang Muslim, antara lain
tertera dalam Q.S. Al-A’raf ayat 26 dan Q.S. Al-
Ahzab ayat 59. Dari firman Allah SWT tersebut
dapat disimpulkan bahwa secara syariat Islam
telah mengatur dan memberikan petunjuk bagi
hamba-Nya dalam berbusana sehingga dapat
membawa kesehatan, keselamatan, keamanan,
kemakmuran, martabat, dan kebaikan bagi umat
manusia. 

01



Sebagai seorang Muslim, mengimplementasikan
gaya hidup yang sesuai syariat sudah merupakan
suatu kewajiban yang mana sekaligus
mencerminkan identitasnya sebagai umat
Muslim. 

Kehadiran buku saku ini bertujuan untuk
menambah pemahaman Sobat bahwa halal
lifestyle atau gaya hidup halal tidak dimaksudkan
untuk memberi pembatasan atau pemaksaan,
melainkan untuk memperkenalkan kembali
ramhatan lil’alalmin-Nya ajaran Allah SWT dari
sudut pandang syariah yang sudah dinyatakan
dalam Al-Qur’an dan hadist. Dengan membaca
buku ini, diharapkan Sobat dapat lebih bijak
dalam mengikuti tren yang ada supaya tetap
sesuai dengan syariat Islam.

Akhirul kalam, kami ucapkan selamat membaca
dan semoga karya kecil ini dapat menambah
manfaat dan barokah bagi kita semua.

Yogyakarta, 19 Agustus 2022

SHAFIEC UNU Yogyakarta
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Dalam beberapa dekade terakhir,
istilah halal lifestyle semakin populer di
masyarakat. Gaya hidup ini memberi
arahan untuk menggunakan produk-
produk halal, termasuk dalam tren
busana atau fashion. 
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Mengutip data dari State of The Global
Islamic Economy dalam Afriyansyah
dan Kusmiadi (2017) sejak tahun 2014-
2015 tren bisnis halal secara global
terus menunjukkan kemajuan. 

Termasuk di antaranya busana atau
fesyen Muslim (halal fashion) salah
satu atribut penting dalam
pembahasan gaya hidup halal di
antara bisnis halal lainnya, seperti jasa
keuangan islami (Islamic finance),
makanan halal, media, wisata, farmasi,
dan kosmetika halal.
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Secara definisi, halal lifestyle menurut
KH. Ma’ruf Amin dalam Adinugraha
dan Sartika (2019) memiliki makna
sikap atau perilaku sesuai dengan
syariat Islam yang bertujuan untuk
menjaga dan melindungi umat Islam
(himayatul ummah wa wiqoyatuha)
dalam mengonsumsi barang-barang
yang tidak halal dalam hidupnya.

Secara singkat, halal lifestyle diartikan
sebagai gaya hidup yang tidak
melanggar nilai-nilai ajaran agama
Islam.
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Interpretasi lain disampaikan oleh
Muslim Judicial Halal Trust (MJCHT)
dalam Adinugraha dan Sartika (2019)
yaitu merupakan tingkah laku
seseorang yang dilakukan sesuai
dengan kemampuannya, secara
benar, jujur, berintegritas,
bermartabat, berkeadilan dan tidak
menyimpang dari nilai ajaran agama
Islam.

Sebagai seorang Muslim
mengimplementasikan gaya hidup
yang sesuai syariat sudah merupakan
suatu kewajiban yang mana sekaligus
mencerminkan identitasnya sebagai
umat Muslim.



Istilah halal lifestyle atau gaya hidup
halal tidak dimaksudkan untuk
memberi pembatasan atau
pemaksaan, melainkan untuk
memperkenalkan kembali ramhatan
lil’alalmin-Nya ajaran Allah SWT dari
sudut pandang syariah yang sudah
dinyatakan dalam Al-Qur’an dan
hadist. 

Perkembangan halal lifestyle yang
masif saat ini khususnya terkait
dengan perkembangan industri halal
fashion atau fesyen halal. 
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Fashion, fesyen, atau busana Muslim
dapat diartikan sebagai pakaian yang
mengedepankan prinsip kesopanan
sebagaimana yang direferensikan pada
Qur’an dan Hadist.

Namun demikian, secara umum makna
tren fesyen Muslim dapat
diinterpretasikan sebagai jenis pakaian
yang menyembunyikan bentuk tubuh,
sederhana sambil tetap tampil gaya
serta dapat dinikmati tanpa
memandang batas agama, ras, dan
budaya (Bauck, 2016).
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Pada dasarnya, fesyen adalah produk
budaya yang menjawab tantangan
agama, dan moral. 

Jenis-jenis fesyen antara lain fesyen
daerah, dan nasional, pakaian resmi
untuk acara tertentu, pakaian untuk
profesi tertentu, dan pakaian untuk
beribadah. 

Dengan fungsi yang beragam tren
fesyen meningkat seiring dengan
meningkatnya populasi umat Muslim
global semakin berkembang pesat dan
ekspansif. Bahkan, kapabilitas
Indonesia dapat menjadi salah satu
pemain kunci (key player) dalam
pengembangan ekosistem halal value
chain (HVC) untuk sektor fesyen
Muslim (Indonesia, 2021).
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Di tengah perkembangan fesyen
Muslim dunia, Indonesia sudah
berada pada top 10 negara
pengekspor produk fesyen Muslim
global. 

Data dari Global Islamic Economy
Indicator (GIEI) tahun 2020/21
menunjukkan Indonesia menduduki
peringkat ketiga di dunia.

Demikian juga Indonesia Halal Market
Report 2021/2022 menambahkan
bahwa pertumbuhan penjualan global
untuk produk fashion dan kecantikan
meningkat 27% di tahun 2020
(Indonesia, 2021). 
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Menurut data dari Islamic Fashion &
Design Council (2018) populasi Muslim
diperkirakan akan meningkat menjadi
2,2 miliar pada tahun 2030, tingkat
pertumbuhan yang diproyeksikan
sebesar 1,5% akan mendukung
pengeluaran fesyen Muslim 2018 yang
diprediksi sebesar $322 miliar.

Profil demografis muda ada di antara
sebagian besar populasi Muslim, di
mana orang di bawah usia 30 tahun
saat ini berjumlah sekitar 62% dari
populasi Muslim, dan sebagian besar
berpenghasilan menengah.
Diperkirakan bahwa mayoritas
populasi Muslim global akan tetap diisi
oleh umur yang relatif muda selama
beberapa dekade. 
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Meningkatnya konsumsi fesyen halal
didorong oleh nilai-nilai Islami, yang
mendukung ekspektasi pertumbuhan
permintaan akan produk, layanan, dan
busana atau fesyen Halal.

Selanjutnya, adanya faktor budaya
konsumerisme pada umat Muslim
memainkan peran yang besar dalam
pertumbuhan fesyen Muslim di era
digital di mana basis penggunaan
digital pada umat Muslim adalah 1,3
miliar atau 21% dari total penggunaan
secara global (Council, 2018). 
 
Hal ini sangat mendukung penjualan
retail secara online fesyen halal yang
berkembang dalam beberapa tahun
terakhir, khususnya melalui platform
penjualan e-commerce.



Adanya akses terhadap penjualan
langsung go to market melalui platform
e-commerce membuat produsen dan
penjualan fesyen online baru terus
bermunculan. 

Sebuah tanda pertumbuhan dan
penelitian menunjukkan bahwa
terlepas dari reservasi konsumen
dalam keamanan dan ukuran online,
budaya berbelanja secara online
untuk fesyen semakin populer. 
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Jumlah kaum muda (terutama
perempuan) Muslim yang
memasuki dunia kerja, menjadi
mandiri secara finansial, sehingga
banyak kaum muda yang
menggandrungi tren fesyen;

Perkembangan teknologi
memungkinkan lebih banyak
orang mengakses belanja online
yang cepat dan efisien. Selain itu,
berkembangnya teknologi
memberikan kemudahan dalam
update berita tren fesyen terkini,
sehingga tren fesyen terus
berkembang dan berubah;

Faktor lain yang mempengaruhi
pertumbuhan pasar busana Islami
adalah:
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Munculnya lebih banyak platform
penjualan dan tumbuhnya minat
konsumen pada tren fesyen telah
menghasilkan lebih banyak
peluang dalam memasarkan
produk pada masyarakat secara
global.
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a. Anjuran Produksi
Di era modern ini, meningkatnya
konsumen halal, menyebabkan
perusahaan yang memproduksi
produk fesyen berlabel halal untuk
meningkatkan nilai jual produk fesyen
dan meningkatkan kesadaran
masyarakat akan pentingnya membeli
produk berlabel halal menurut syariat
agama. 

Kesadaran masyarakat terkait
pentingnya produk halal
mempengaruhi keputusan pembelian
masyarakat akan suatu produk (Efendi,
2020). 

Anjuran Menggunakan
Halal FashionB
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Untuk itu, seseorang akan membeli
kebutuhan atau perlengkapan fesyen yang
selaras dengan kepentingan agama.

Demikian menurut Shaari dan Arifin (2010)
dan Yunus, Arifin, dan Rasyid (2014) dalam
Efendi (2020), terdapat beberapa faktor
yang menjadi indikator kesadaran
konsumen dalam memilih produk fesyen
halal, antara lain sebagai berikut :

1. Bahan Baku Halal 
Salah satu faktor penting yang harus
dipahami konsumen terkait bahan baku
suatu produk. Seorang konsumen dalam
memilih produknya harus mengetahui
komposisi bahan baku yang digunakan,
untuk itu perlu adanya pemberian
informasi bahwa bahan baku yang
digunakan adalah halal, dan tidak terdapat
unsur yang diharamkan oleh agama.
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2. Kewajiban Agama 
Kehalalan suatu produk menjadi
prioritas dan komitmen bagi
konsumen Muslim adalah bentuk
kepatuhan terhadap agamanya.
Kewajiban mengkonsumsi produk
halal menjadi salah satu tolak ukur
kesadaran halal konsumen Muslim. 

3. Proses Produksi 
Salah satu indikator kesadaran halal
adalah pengetahuan tentang
kehalalan proses produksi.
Perusahaan perlu memberi informasi
kepada konsumen bahwa proses
produksi yang dilakukan sudah sesuai
dengan kriteria unsur halal. Misalnya,
terkait kebersihan produk merupakan
salah satu tolok ukur kesadaran halal.



4. Pengetahuan tentang Produk Halal
Kesadaran kehalalan suatu produk
tidak sebatas memahami produk yang
ada di dalam negeri, apalagi produk
yang beredar di pasaran bukan hanya
produk dari dalam negeri saja, tetapi
juga produk luar negeri yang sudah
beredar di pasaran. Oleh karena itu,
pengetahuan tentang keberadaan
produk yang berasal dari luar negeri
merupakan indikator kesadaran halal
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Pertimbangan tersebut dapat menjadi
acuan bagi produsen fesyen halal untuk
panduan produksi agar produk yang
diluncurkan mendapat perhatian di
konsumen

b. Anjuran Penggunaan Fashion Halal
Di dalam Al-Qur’an sendiri Allah SWT
sebenarnya telah menurunkan firman-Nya
yang mengatur mengenai adab
berpakaian bagi seorang Muslim, di mana
tujuannya tak lain untuk melindungi umat
Islam itu sendiri, beberapa ayat tersebut
antara lain :

- Q.S. Al-A’raf ayat 26 yang artinya :
“Hai anak Adam sesungguhnya Kami telah

menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup
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) 
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- Q.S. Al-Ahzab ayat 59, yang artinya :
“Hai Nabi, Katakanlah kepada isteri-isterimu,

anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang
mukmin: “Hendaklah mereka mengulurkan

jilbabnya [semacam pakaian luar untuk wanita,
berupa baju kurung yang longgar yang dapat

menutup badan dan kepala, dan jangan
memperagakan bagian-bagian badan yang

merangsang seperti kepala, dada, dan kedua
lengan] keseluruh tubuh mereka”. yang demikian

itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal,
karena itu mereka tidak di ganggu. dan Allah

adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.

Dari pembahasan ayat tersebut, Islam
memberi anjuran berpakaian yang
merupakan hal yang penting untuk
memberi umat kebaikan dan
menghindarkannya dari marabahaya.
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Selain itu, Rasulullah SAW juga pernah
bersabda melalui sebuah hadist yang
berisi mengenai adab berpakaian seorang
Muslim : 

“Rasulullah Saw. melarang laki-laki yang
memakai pakaian perempuan dan
perempuan yang memakai pakaian laki-
laki (HR. Abu Daud).”

 Dari hadist tersebut dapat diambil
pelajaran bahwa Islam melarang pria atau
wanita memakai pakaian lawan jenisnya.
Pria tidak diperbolehkan memakai pakaian
perempuan dan perempuan tidak
diperbolehkan memakai pakaian laki-laki.

Selain pakaian, Islam juga melarang pria
atau wanita berdandan dan bergaya
seperti lawan jenisnya. Hal ini untuk
mencegah terjadinya penyimpangan
secara perilaku maupun seksual.
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 Dari firman Allah SWT dalam Al Qur’an
dan berdasarkan hadits nabi tersebut
dapat disimpulkan bahwa secara syariat
Islam telah mengatur dan memberikan
petunjuk bagi hamba-Nya dalam
berbusana sehingga dapat membawa
kesehatan, keselamatan, keamanan,
kemakmuran, martabat, dan kebaikan
bagi umat manusia. 



Salah satu isu yang sering dibahas
dalam halal fashion adalah isu
keberlanjutan (sustainability) sehingga
muncul tren terkini yaitu sustainable
fashion. 

Sustainable fashion muncul sebagai
upaya mengatasi dampak buruk dari
proses produksi hingga penggunaan
fesyen terhadap lingkungan. 

Oleh karena itu, sustainable fashion
adalah salah satu jenis halal fashion
yang menarik untuk dibahas. 
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 Berdasarkan laporan Year in Fashion
(2019), total pencarian terkait
sustainability meningkat 75% (yoy)
pada tahun 2020 dengan rata-rata
mencapai 27,000 pencarian
sustainable fashion perbulan. 

Hal ini dikuatkan dengan data dari
State of Global Islamic Economy
2020/2021 yang menyebutkan bahwa
pandemi Covid-19 menyebabkan
modest fashion atau fesyen halal
mengalami peningkatan hingga 90%
pada 2019, dan diprediksi kondisi
pasca pandemi akan didominasi oleh
perubahan konsumsi masyarakat
terhadap produk-produk berbahan
sustainable termasuk pada modest
fashion (Indonesia, 2021).
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Dalam konsep sustainable fashion,
dibahas mengenai aspek people,
planet, dan profit yang timbul dari
aktivitas bisnis suatu usaha. Tiga
aspek dalam sustainable fashion dapat
dijelaskan sebagai berikut (Niinimäki,
2013) :

1. People
People merujuk pada implementasi
praktik bisnis yang adil dari pelaku
industri fesyen untuk para pekerja dan
pelanggan. Dalam hal ini, pekerja
perlu untuk merasa hak-haknya
sebagai karyawan terpenuhi,
mendapat tempat kerja yang dapat
memastikan kondisi yang aman. 
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Sedangkan pelanggan mendapat
jaminan produk berbahan baku dan
melalui pemrosesan yang aman, serta
produsen mempertimbangkan
kualitas untuk memenuhi kepuasan
pelanggan terhadap produk.

2. Planet
Planet fokus kepada cara bisnis fesyen
dalam memperhatikan kondisi
lingkungan, dengan upaya untuk
produksi ramah lingkungan, yaitu
produksi yang lebih bersih, lebih
sedikit dampak, dan lebih sedikit
limbah. Selain itu, upaya lainnya
adalah dengan penggunaan serat
alami, pewarna natural,
mempromosikan budaya reuse dan
recycling terhadap produk-produk
fesyen yang dimiliki. 
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3. Profit
Profit merujuk pada memperoleh
keuntungan tanpa meninggalkan
prinsip-prinsip etis terhadap
lingkungan dan sosial-ekonomi. Dalam
industri fesyen terdapat perancang,
produsen, distributor, hingga
konsumen yang perlu bekerja untuk
mengubah cara suatu produk fesyen
diproduksi, dan dikonsumsi ke arah
yang lebih baik.

Salah satu urgensi pengembangan
sustainable fashion,  menurut Laporan
Keuangan dan Ekonomi Syariah Bank
Indonesia 2021 (Indonesia, 2021),
adalah meningkatnya kesadaran para
pelaku usaha dan perubahan
permintaan konsumen terhadap
fesyen berkelanjutan.



Pengembangan sustainable fashion
merupakan salah satu cara untuk
memberikan manfaat seperti efisiensi
air, energi, bahan baku, proses,
pengolahan limbah yang dapat
mendukung penghematan dari segi
bisnis, dan perbaikan dari segi
lingkungan. 

Manfaat yang dicapai dari penerapan
sustainable fashion sangat luas, seperti
berkurangnya polusi, emisi, dan
limbah industri yang akan mendorong
perbaikan kualitas lingkungan, yang
berpengaruh terhadap peningkatan
kesehatan dan kualitas hidup
masyarakat.
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Selain itu, tren sustainable fashion
merupakan brand awareness yang baik
kepada konsumen dan investor. 

Produk fesyen yang memiliki
sustainability menambah nilai pada
produk fesyen Indonesia yang pada
akhirnya mendorong competitive
advantage produk tersebut di pasar
domestik dan global.
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Saat ini, pesaing sustainable di segmen
hulu produk masih sangat minim.
Padahal, potensi konsumsi sustainable
fashion cukup besar, apalagi dengan
adanya platform e-commerce yang
membuka kesempatan atau peluang
bagi pelaku usaha sustainable fashion
Indonesia meningkatkan jangkauan
penjualan ke negara-negara yang
masyarakatnya telah memiliki
kesadaran yang kuat terhadap
produk-produk berkelanjutan.

Untuk itu, sustainable fashion menjadi
prioritas dalam pengembangan fesyen
halal, baik produsen, konsumen, dan
pembuat kebijakan di Indonesia. 



Demikian juga dari segi manfaat,
secara keseluruhan, fesyen halal tidak
hanya ditujukan untuk umat Islam,
akan tetapi diperuntukkan oleh semua
umat manusia, karena konsep halal
berlaku universal dan secara filosofis
dan praktis adalah inovasi dari anjuran
yang diatur oleh syariat Islam dengan
tujuan membawa kebaikan bagi umat
manusia. 
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