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BAB III 

DESKRIPSI KONTES PUTRI HIJAB LAMPUNG 

 

A. Sejarah Putri Hijab Lampung 

Putri Hjab Lampung adalah sebuah komunitas yang di bentuk oleh 

seorang wanita bernama Lidya agustin, wanita asal Lampung ini membentuk 

Putri Hijab Lampung berawal dari ia pulang kembali ke kota Bandar Lampung 

setelah melaksanakan studinya di kota Bandung, yang sekarang melanjutkan 

studi sarjananya di STKIP Bandar Lampung, di Jurusan Bahasa Inggris. 

Karena perkembangan fashion yang cepat berkembang di kota Bandung, yang 

membuat ia tertarik akan dunia fashion dan modeling. 

Kota Bandung lah awal mula ia mempelajari hal tentang fasion dan 

modeling, dengan cara mengikuti setiap aktifitas modeling di kota Bandung. 

Tidak dengan hanya mengikuti aktifitas modeling, namun ia memperdalam 

dengan mengamati perkembangan fashion di kota Bandung khusunya fasion 

mengikuti event – event modeling dan fashion di kota tersebut.
1
 

Dengan terus mengikuti dan  mengamati event – event di kota Bandung 

ia selalu menyempatkan untuk bertanya atau searing dengan pelaksana event, 

untuk ia pelajari bagaimana acara besar tersebut dapat terlaksana  baik di Kota 

tersebut. Kemudian setelah ia menyelesaikan studinya di kota Bandung, ia 
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kembali ke kota asalnya Bandar Lampung dan membentuk lah sebuah 

komunitas Putri Hijab Lampung. 

Bersama timnya yang ia bentuk di kotanya sendiri, ia berhasih 

membentuk komunitas ini yang di resmikan dengan mengadakan kontes 

pencarian modeling berbakat di provinsi Lampung pada tanggal 31 mei 2016. 

Dan dalam pemilihan kontes pertama ini terambil pemenangnya sebanyak 15 

orang dari 30 peserta, dan resmi di jadikan anggota tetap di Putri Hijab 

Lampung.
2
 

 

B. Profile Putri Hijab Lampung 

Putri Hijab Lampung yang berawal pada tanggal 31 mei 2016 memiliki 

sturuktur management pengurusan yaitu diantaranya adalah: Lidya Agustin 

sebagai founder Putri Hijab Lampung, Fikri selaku desaim dan pembukuan 

(sekertaris), Wiji Astuti selaku bendahara,Widyastuti Murniasih Ryantini 

(Yasmin Wiwid) selaku fashion desain dan minat bakat, Mustian selaku bidang 

dokumentasi. 

15 anggota tetap dari putri hijab Lampung yaitu diantaranya: Septiyana, 

Ega, Anisa, Agnia, Dania, Utut, Oktalisana, Retno Putri, Nurisnaini, Meily 

Fatanagina, Mia, Adlewise, Ayu, Ningrum, Mutiara Amalia. 
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15 anggota di atas adalah pemenang dari Putri Hijab Lampung tahun 

2016, dan jika di tahun 2017 Putri Hijab Lampung mengadakan kembali 

kontesnya, maka ke 15 orang panitia ini akan di gantikan dengan pemenang 

Putri Hijab Lmapung tahun 2017, dan seperti itu untuk selanjutnya. 

Dan sebelum adanya anggota Putri Hijab Lampung, Putri Hijab 

Lampung di bantu dengan anggota dari KOFI-L dan make up artis Lampumg. 

Dan hingga sekarang Putri Hijab Lampung berjalan dengan panitia atau 

anggota dari pemenang Putri Hijab Lampung.
3
 

 

 Visi dan misi Putri Hijab Lampung 

Visi: 

- Menjadikan inspirasi wanita muslim di Lampung yang 

belummegenakan hijab menjadi ingin berhijab. 

Misi: 

- Dengan meningkatkan fashion di Lampung agar wanita 

Lampungtertarik sebagai fashion kostum – kostum yang menarik. 

- Dengan foto – foto model Putri Hijab Lampung juga menarik muli – 

muli Lampung untuk berhijab. 
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- Membuktikan dengan menggunakan hijab tidak menghalangi 

aktivitas.
4
 

 

C. Tujuan Putri Hijab Lampung 

Dari visi dan misi di atas maka terbentuklah adanya tujuan dari Putri 

Hijab Lampung, yaitu di antaranya itu adalah agardimana kita dapat 

mengembangkan minat dan bakat wanita – wanita di provinsi Lampung ini 

untuk mengenakan hijab, dan  juga membantu  mengembangkan fashion hijab 

yang ada di provinsi Lampung, dengan mengembangkan model berhijab dan 

cara berhijab yang baik dan benar menurut syariat Islam. 

Berkat adanya Putri Hijab Lampung di kota Bandar Lampung ini, sudah 

sedikit terlihat adanya kemajuan dalam fashion berhijab itu sendiri, dimana 

mulai banyak dinas – dinas di provinsi Lampungyang mendukung dengan 

adanya kegiatan dari Putri Hijab Lampung.
5
 

Adapun tujuan dari para peserta Putri Hijab Lampung yang sekarang 

menjadi anggota tetap di Putri Hijab Lampung untuk mengembangkan bakat 

dan potensi diri di bidang entertain, untuk membuktikan bahwa wanita 

muslimah itu bisa berkreative dimana saja.
6
 Dan hijab tidank menghalangi para 
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muslimah untuk melakukan aktivitas dan semua ke kerativan yang mereka 

miliki, juga semua hobi yang mereka senangi. 

Dan untuk membuktikan ke pada masyarakat, bahwa aktivis – aktivis 

muslimah itu banyak, tidak kemungkinan untuk melakukan segala hal tanpa 

harus kaku dan flexibel.
7
 

 

D. Program Kerja Putri Hijab Lampung 

Adanya program kerja disetiap organisasi maupun komunitas adalah agar 

komunitas itu sendiri berjalan terus dengan tertata dan tepat pada tujuan yang 

di inginkanya.  

Dan adanya program kerja yang dijalankan oleh komunitas Putri Hijab 

Lampung ini seperti HijabFashion Week (setian ramadhan), pemilihan Putri 

Hijab Hunt Lampung, pemilihan Putri Hijab Lampung, pemilihan Putri Hijab 

Kota, Make Up Class, Modeling Class.
8
 

Dalam jangka waktu satu tahun pada tahun pertama ini Putri Hijab 

Lampung telah melaksanakan program kerjanya diantaranya Hijab Fasion 

Week, Make Up Class, Modeling Class, Lampung fashin week, Putri Hijab 

Hunt. 
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Tahapan kerja Modeling Class yang di lakukan Putri Hijab Lampung 

adalah memberikan pengarahan berfose dalam foto itu seperti apa, agar tidak 

terlihat kaku, karena untuk menjadi model foto kita perlu memikirkan 

bagaimana fose kita dan gimik wajah kita. Dan untuk anggota Putri Hijab 

Lampung yang sudah terpilih pun tetap terus di latih.
9
 

 

E. Perkembangan Putri Hijab Lampung 

Dalam setahun dari awal terbentuknya Putri Hijab Lampung 

perkembangan yang terlihat sangat cepat berkembang dari event yang kecil 

hinggal event yang besar, dari awal hanya modeling hingga sekarang 

banyaknya dinas pariwisata kota provinsi Lampung yang mulai melirik adanya 

komunitas Putri Hijab Lampung itu di Lampung, hingga Gubernur Lampung.
10

 

Dan komunitas Putri Hijab Lampung ini sekarang sudah adanya cabang 

Putri Hijab Lampung di kota – kota Lampung, yang juga sudah banyak 

didukung dinas – dinas pemerintahan yang ada di kotanya itu sendiri. 

Kemudian adanya perkembangan Putri Hijab Lampung yang dirasakan 

anggotanya sangatlah pesat, dalam setahun Putri Hijab Lampung sudah banyak 

kegiatan yang mereka lakukan, dari awal yang hanya mengadakan Modeling 

Class kemudian memberikan ilmu – ilmu tentang kemuslimahan.  
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Dalam setahun ini Putri Hijab Lampung sudah banyak di kenal banyak 

desainer – desainer dan wardrobe di Lampung untuk di percaya menggunakan 

model dari Putri Hijab Lampung dalam memperkenalkan produk mereka.
11

 

Seperti event terbesar yang pernah dirasakan seperti Lampung Fasion 

Week, desainer – desainer ternama yang berada di Lampung ini mempercayai 

kepada model – model dari Putri Hijab Lampung. dan untuk foto shoot sebuah 

produk pakaian hijab pun sekarang sudah mulai menggunakan model dari Putri 

Hijab Lampung. 

Kemudia perkembangan yang baru – baru ini di lakukan pihak Putri 

Hijab Lampung ialah, PHL melakukan audisi pemilihan putri hijab hunt untuk 

wilayah Lampung, yang pemenang dari putri hijab hunt Lampung ini langsung 

disalurkan untuk melanjutkan audisi putri hijab hunt Indonesia yang diadakan 

oleh pihak televisi suasta Trans TV. Dengan adanya pemenang putri hijab hunt 

Lampung, pemenang putri hijab hunt Lampung ini secara langsung menjadikan 

ia anggota putri hijab Lampung bergabung dengan ke 15 anggota putri hijab 

Lampung yang lebih dulu masuk. 

Namun dari pihak putri hijab Lampung tidak hanya satu orang dari 

pemenang putri hijab hunt Lampung saya yang diikut sertakan dalam audisi 

putri hijab hunt Indonesia tersebut. Melainkan dari pemenang putri hijab 

Lampung yang sudah ada pun tetap harus diikut sertakan untuk mewakili putri 

hijab Lampung dalam ajang yang lebih besar yaitu putri hijab hunt trans TV. 
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Selain dari ajang putri hijab hunt Trans TV. Putri hijab Lampung juga 

diikut sertakan dalam audisi yang baru – baru ini di adakan oleh pihak televisi 

suasta indosiar, yaitu audisi putri muslimah Indonesia. Namun untuk putri 

muslimah Indonesia, putri hijab Lampung tidak mengadakan audisi untuk putri 

muslimah Lampung, melainkan pemenang dari putri hijab Lampung yang 

sebelumnya yang diikutsertakan dalam event putri muslimah Indonesia 

tersebut. 

Selain itu pula, putri hijab Lampung tidak melarang anggotanya untuk 

lebih mandiri. Maksudnya, anggota putri hijab Lampung di perbolehkan untuk 

mengikuti secara pribadi event – event yang berskala lebih besar seperti putri 

hijab hunt Indonesia ataupun putri muslimah Indonesia. Dan untuk event di 

Lampung sendiri jika event itu tidak berkaitan dengan modeling atau 

sebagainya, pihak putri hijab Lampung juga tidak melarangnya, namun jika 

event yang di ikut sertakan anggota putri hijab Lampung berkaitan denagan 

modeling yang event tersebut berskala lebih kecil dari event yang dilaksanakan 

putri hijab Lampung sendiri, anggota tidak di anjurkan untuk mengikutinya. 

Karena event putri hijab Lampung saat ini sudah menjadi banyak buah bibr di 

masyarakat.
12

 

Seperti event yang baru ini ada di provinsi Lampung yaitu FLASH 

(Festival Lampung Syariah), dari event ini dua anggota putri hijab Lampung 
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ada yang ikut serta dalam event tersebut, yang tidak lain untuk membesarkan 

nama baik si model atau anggota tersebut dan nama putri hijab Lampung 

sendiri. 

Terbuktinya event putri hijab Lampung itu sudah menjadi sangat besar di 

provinsi Lampung adalah karna adanya audisi putri hijab Metro, putri hijab 

Tanggamus, putri hijab Lampung Tengah, putri hijab Kota bumi, putri hijab 

Lampung Barat, dan putri hijab Bandar Lampung. 

Kemudian dari audisi dari beberapa kota di provinsi Lampung tersebut, 

pemenang – pemenang dari kota – kota itu di event kan kembali atau di 

audisikan kembali untuk menjadi putri hijab Lampung. untuk audisi di 

beberapa kota di provisnsi Lampung ini baru diadakan pada audisi putri hijab 

Lampung yang ke 2 ini pada tahun 2017, sedangkan pada tahun 2016 atau 

audisi yang pertama, event tersebut langsung diadakan dengan nama event 

putri hijab Lampung. dan berhak di ikuti siapa sayang yang berdomisili di 

provinsi lampung, dan yang pasti beragama Islam.
13

 

 

F. Koleksi Foto Putri Hijab Lampung 

Maka berikut ini adalah foto – foto model Putri Hijab Lampung yang 

penulis dapatkan langsung dari founder Putri Hijab Lampung : 
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1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gambar 1.1 ( foto event Lampung Fasion Week 2016) 

 

Foto diatas merupakan foto dari dari Lampung Fashion Week yang di 

adakan Putri Hijab Lampung  pada pertengahan bulan november pada tahun 

2016. Tema dari foto ini atau tema dari pakaian ini adalah belleza gaun. 

 Dan tujuan dari foto ini ialah mempopulerkan produk pakaian yang 

model kenakan. Karena Lampung Fasion Week merupakan kontes desainer 

untuk memperlihatkan produk pakaian yang mereka buat, dan di dalam foto ini 

desainer menggunakan model dari Putri Hijab Lampung.  
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2.  

 

 

 

 

 

 

       Gambar 1.2 ( foto make up Beauty Class 2016 ) 

 

Foto kedua diatas merupakan foto dari beauty class yang diadakan 

komunitas Putri Hijab Lampung. beauty class merupakan kelas make up bagi 

para siapa siapa saja yang ingin belajar make up. Dan di dalam kelas tersebut 

model Putri Hijab Lampung yang menjadi modeling make up tersebut. Jadi 

tema foto diatas adalah hijab and beauty, yang bermaksud berhijab juga bisa 

cantik.  

Dan pesan yang dapat diambil dari foto diatas adalah, bahwa seorang 

wanita berhijab juga bisa tampil cantik dengan make up dan tidak mengganggu 

hijabnya. Dan pembelajaran cara bermake up untuk para wanita berhijab, 

seperti yang terlihat di dalam foto wanita berhijab menggunakan make up tanpa 

harus melepas hijabnya. 
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3.                                                       Gambar 1.3 ( Foto Shoot Produk Pakaian     

                                                                               Hijab  2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto ketiga di atas ini merupakan foto Putri Hijab Lampung yang sedang 

melakukan foto shoot di salah satu cafe di Kota Bandar Lampung. di dalam foto 

tersebut, model Putri Hijab Lampung melakukan foto shoot dengan 

menggunakan produk pakaian dari IFS Hijaboutfit. Tema dari baju yang model 

kenakan adalah casual, maka foto juga pun bertemakan casual, karena mengikuti 

keadaan pakaian yang di kenakan.  

Dari foto diatas dapat diambil pesan tidak selalu wanita berhijab 

menggunaan hijab yang sama modelnya, namun wanita berhijab juga bisa 

mengkombinasikan pakaian hijab dengan fasion yang ada di saat ini. Maka dapat 

dilihat model casual seperti yang ada di dalam foto tersebut. 
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4.                                                                              Gambar 1.4 (foto event  

                                                                             Lampung Fasion Week 2016) 

 

 

 

 

 

 

 Foto keempat di atas merupaka foto kontes desainer selanjutnya. Foto dari 

Lampung Fashion Week yang juga menggunakan model dari Putri Hijab Lampung. 

dari tema foto di atas adalah bertemakan etnik Lampung. maka dari foto diatas dapat 

diambil pesan, bahwa berhijab juga masih bisa memperkenalkan budaya kita.  

5.                                                                   Gambar 1.5 ( Foto Shoot Putri Hijab  

                                                                                          Hunt ) 
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Foto kelima diatas merupakan foto kontes Putri Hijab Hunt 2017 yang 

belum lama ini diadakan oleh komunitas Putri Hijab Lampung. dan diatas adalah 

foto pemenang Putri Hijab Hunt Lampung 2017. Dengan tema yang digunakan 

adalah busana syar’i. Dan pesan yang disampaikan di dalam foto ini sesuai 

dengan busana syar’i-nya, bahwa seseorang wanita menggunakan busana dan 

menggunakan hijabnya harus sesuai dengan ajaran agama Allah. Seperti hijab 

yang besar dan menutupi sebaian tubuhnya. 

6.                                                    Gambar 1.6( Foto Shoot Produk Pakaian   

                                                                          Hijab  2016 ) 

 

 

 

 

  

 

 

Foto keenam diatas juga merupaka foto shoot yang dilakukan oleh para 

model Putri Hijab Lampung. masih dengan menggunakan pakaian desainer dari  

IFS Hijaboutfit. Masih dengan tema yang sama seperti foto ke tiga yaitu casual. 

Namun sedikit berbeda dari foto sebelumnya, foto yang satu ini memiliki pesan 

dari gimik wajah sang model yang memperlihatkan keangkuhanya atau 
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kesombonganya. Namun gimik wajah model itu sendiri bukan dari sang model, 

namun dari pengarahan sang fotografer yang memotretnya. Karena gaya pose 

dan gimik wajah itu yang mengatur atau mengarahkan adalah fotografer itu 

sendiri. 

7.                                                            Gambar 1.7 ( Foto Shoot Modeling class ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto ke tujuhini merupakan foto shoot hunting santai pada saat pemotretan 

modeling class yang dilakukan oleh sebagian model dari Putri Hijab Lampung. 

foto ini diambil di daerah perumahan citra garden pada pertengahan bulan januari 

2017. Dengan menggunakan tema dari busana yang di pakai yaitu busana syar’i. 

Begitu pula tema dari foto ini yaitu syar’i. Maka pesan yang dapat diambil dari 

foto ini adalah, keceriaan karna terlihat model tersenum gembira. Dan busana 

yang mengikuti ajaran Allah. 


