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ABSTRAK 

 

Al-Quran dan Hadist menyeru umat Islam untuk menutup auratnya 

baik itu bagi kaum laki laki maupun perempuan, sesuai batasan-

batasan yang telah ditentukan dalam syariat Islam. Kabupaten 

Mandailing Natal adalah salah satu kabupaten yang mengeluarkan 

aturan bahawa seluruh pegawai ASN yang ada dilingkungan 

Mandailing Natal wajib mengenakan busana muslim dan muslimah 

sesuai Perda No.31 tahun 2007 dan setiap hari jumat pegawai ASN 

laki-laki wajib mengenakan sarung dan bagi perempuan wajib 

mengenakan syari selama jam kerja sesuai ketentuan peraturan 

Bupati nomor 16 tahun 2019, hal ini bertujuan untuk mencerminkan 

bahwasanya Mandailing adalah kabupaten yang paling banyak 

memiliki sekolah pesantren di Sumatera Utara dan melatih pegawai-

pegawai ASN untuk membiasakan menutup aurat sesuai syariat 

Islam. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini: “Bagaimana 

Tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap implementasi peraturan Bupati 

nomor 16 tahun 2019 berdasarkan Perda No.31 tahun 2007 di 

lingkungan pemerintah Kabupaten Mandailing Natal? Apasaja 

problematika dalam pelaksanaan peraturan Bupati nomor 16 tahun 

2019 tentang pakaian dinas pegawai ASN berdasarkan Perda No.31 

tahun 2007 di lingkungan pemerintah Kabupaten Mandailing Natal?”.  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi peraturan 

Bupati nomor 16 tahun 2019 tentang pakaian dinas pegawai ASN 

berdasarkan Perda No.31 tahun 2007 di lingkungan pemerintah 

Kabupaten Mandailing Natal serta problematika apasaja yang 

dihadapi dalam pelaksanaan daripada aturan tersebut. Jenis penelitian 

ini adalah bersifat deskriptif kualitatif. Adapun metode pengumpulan 

data yang digunakan penulis metode observasi, wawancara, dan 

dokumentasi. Metode analis data dalam penelitian menggunakan 

analisis interaktif dengan langkah pengumpulan data, reduksi data, 

penyajian data dan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

pelaksanaan peraturan Bupati nomor 16 tahun 2019 sudah terlaksana 

namun belum tersosialisasikan secara keseluruhan, pegawai ASN 

memiliki ilmu pengetahuan dalam berbusana muslim dan muslimah 

dan menutup aurat hukumnya wajib, tetapi pada prakteknya 
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dilapangan masih banyak sekali pegawai ASN yang memakai 

pakaian sesuai kemauan sendiri yang tidak sesuai dengan aturan yang 

berlaku. Problematika yang dialami dalam pelaksanaan peraturan ini 

karena sanksi yang diberikan tidak tegas sehingganya banyak yang 

melanggar. 

 

Kata kunci: Siyasah Dusturiyah, Peraturan Bupati, Pegawai 

ASN, Busana Muslim dan Muslimah 
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MOTTO 

 

                 

                     

                   

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan 

taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian 

jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka 

kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul 

(sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah 

dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) 

dan lebih baik akibatnya”. 

(QS. An-Nisa (4) : 59) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Penegasan Judul 

Untuk memahami judul skripsi ini, penulis akan 

terlebih dahulu mengemukakan beberapa istilah yang 

terkadung dalam judul skirpsi ini adapun judul skripsi 

ini adalah “Tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap 

Impelementasi PERBUP Nomor. 16 Tahun 2019 

berdasarkan PERDA Nomor. 31 Tahun 2007 

Tentang Pemakaian Busana Muslim dan Muslimah 

(Studi di Kantor Pemerintah Kabupaten Mandailing 

Natal).  

Adapun hal-hal penting yang berhubungan 

dengan judul tersebut sebagai berikut: 

Siyasah Dusturiyah (politik pembuatan 

perundang-undangan) adalah bagaian fiqh siyasah yang 

membahas masalah perundang undangan negara.
1
 

Implementasi adalah suatu tindakan atau 

pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun 

secara matang dan terperinci.
2
 

Peraturan Bupati Nomor. 16 Tahun 2019 

Tentang Pakaian Dinas Pegawai ASN, setiap hari Jumat 

pegawai ASN laki-laki wajib mengenakan sarung 

selama jam kerja dan wanita memakai syar‟i selama jam 

kerja, berdasarkan Peraturan Daerah Nomor. 31 Tahun 

2007 tentang Pemakaian Busana Muslim dan Muslimah 

Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal 

yakni perubahan atas Perda No. 6 Tahun 2003 Tentang 

Berbapakaian Busana Muslim dan Muslimah.  

                                                             
 1Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah, (Jakarta: Prenada Media 

Group, 2014),177. 
2Nurdin Usman, Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum, 

(Jakarta: Grasindo, 2002). 70. 
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Pakaian dinas adalah pakaian seragam yang 

digunakan untuk menunjukkan identitas Pegawai Negeri 

Sipil dalam melaksanakan tugas kedinasan yang 

dilengkapi dengan atribut dan kelengkapannya. 

Perda No.31 Tahun 2007 adalah peraturan 

daerah yang mengatur tentang berpakaian busana 

muslim dan muslimah. 

Busana Muslim dan Muslimah adalah busana 

yang sesuai dengan ajaran islam, dan pengguna pakaian 

tersebut mencerminkan seorang muslimah yang taat atas 

ajaran agamanya dalam tata cara berbusana.
3
 

Jadi yang dimaksud dari skripsi ini adalah suatu 

penelitian yang bertujuan untuk melihat implementasi 

ataupun penerapam dari Perbup No. 16 tahun 2019 

berdasarkan Perda No. 31 tahun 2007 yang mengatur 

pakaian pegawai ASN yang ada di lingkungan 

Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal, dimana setiap 

hari jumat pegawai ASN wajib mengenakan sarung bagi 

laki-laki dan mengenakan syar‟i bagi perempuan 

ditinjau dari Siaysah Dusturiyah. 

 

B. Latar Belakang Masalah 

Dalam sistem pemerintahan Islam, khalifah, 

kepala negara atau Imam hanyalah seorang yang dipilih 

umat untuk mengurus dan mengatur kepentingan 

mereka demi kemaslahatan bersama.
4
 

 Pada hakikatnya Sistem ketatanegaraan Repuplik 

Indonesia negara kesatuan dibagi menjadi daerah-daerah 

Provinsi, dan Kabupaten/ Kota, sebagaimana ditentukan 

                                                             
3Muhammad Mutawalli Sya‟rawi, FiqihWanita, (Jakarta: Al-

Maktabah at-Taifiqiyah, 2004),471.  
 4  Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah, (Jakarta: Prenada Media 

Group, 2014), 241. 
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dalam amanat Pasal 18 UUD 1945, dan menurut Bagir 

Manan Pasal 18 UUD 1945 yang menjadi dasar 

pembentukan dan susunan pemerintah daerah 

mengindikasikan pula bahwa penyelenggaraan 

pemerintah daerah didasarkan pada sistem 

desentralisasi, sehingga satuan-satuan pemerintahan di 

daerah yang dibentuk dan disusun sebagai daerah 

otonom memperoleh kewenangan menjalankan urusan 

pemerintahan berdasarkan pemencaran kekuasaan dari 

pemerintah. 

Peraturan daerah adalah nama peraturan 

perundang-undangan tingkat daerah yang ditetapkan 

Kepala Daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah. Kewenangan Pemerintah Daerah 

membentuk Peraturan Daerah merupakan salah satu ciri 

yang menunjukan bahwa pemerintah tingkat daerah 

tersebut adalah satuan pemerintah otonom berhak 

mengatur dan mengurus rumah tangganya daerahnya 

sendiri.
5
 

Sejalan dengan hal tersebut, Sirajudin 

menyatakan : “Dalam rangka pelaksanaan kewenangan 

mengurus kepentingan masyarakat maka Kepala Daerah 

bersama-sama dengan DPRD menetapkan Peraturan 

Daerah (Perda). Perda merupakan pilar utama yang 

memayungi realisasi otonomi daerah. Perda memiliki 

karakteristik yang bersifat mengatur (regeling), 

khususnya mengatur relasi antara pemerintah daerah, 

masyarakat lokal, stakeholder lokal seperti dunia usaha. 

Perda bukan hanya mengatur kehidupan politik, sosial 

dan budaya masyarakat, akan tetapi juga masalah 

ekonomi daerah. Oleh karena itu, Perda menjadi 

                                                             
5UmbuRauta, Kontitusionalitas Pengujian Peraturan Daerah, 

(Yogyakarta Genta Publishing, , 2016),3. 
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instrumen penting dalam meningkatkan perekonomian 

dan kesejahteraan daerah pada umumnya.
6
 

Secara konstitusional peraturan daerah diatur 

dalam pasal 18 ayat (6) UUD 1945 yang berbunyi 

“Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan 

daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan 

otonomi dan tugas pembantuan”. Akan tetapi dari segi 

konsideran dan mkanisme pembentukannya, perda 

hampir sama dengan Undang-Undang, perbedaan 

dengan Undang-undang hanyalah dari segi lingkup 

teritorialnya berlakunya peraturan tersebut yang bersifat 

nasional atau lokal.
7
 

Sejak disahkan Undang Undang No. 22 Tahun 

1999 tentang Pemerintahan Daerah sebagai pelaksanaan 

dari otonomi daerah, Pemerintah Daerah memiliki 

kewenangan yang luas dalam pengelolaan di daerahnya. 

Oleh karena itu Undang-Undang ini dapat dikatakan 

melakukan perubahan yang sangat mendasar dalam pola 

penyelenggaraan pemerintahan daerah. Desentralisasi 

dikontruksikan dengan otonomi seluas-luasnya.
8
Dengan 

adanya kewenangan yang luas inilah, maka 

implementasi Peraturan Daerah (Perda) Syari‟ah marak 

terjadi di beberapa tempat di Indonesia. Perda inilah 

yang kemudian dikenal dengan Perda Syari‟ah.  

Implementasi beberapa Perda Syariat banyak 

menimbulkan kontroversi, bukan saja dari kalangan 

non-muslim yang menganggapnya sebagai perda 

diskriminatif, namun dari kalangan muslim pun serta 

                                                             
6Sirajuddin Dkk, Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah, 

(Malang: Setara Pers, 2016),185. 
7Bagir Manan, Hubungan Antara Pusatdan Daerah Menurut 

UUD 1945, (Jakarta: Sinar Harapan, 1994),156. 
8Khairuddin, Iwan Satriawan, Hukum Tata Negara (Pasca 

Amandemen UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945), (Depok: 

Rajawali Pers, 2018), 108. 
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para ahli hukum tata negara tidak jarang yang menolak 

pemberlakuan Perda Syariat, karena Perda Syariat 

dianggap tidak sesuai dengan hukum ketatanegaraan 

Indonesia. Disaat terjadi banyaknya pihak yang 

menentang implementasi Perda Syariat, beberapa waktu 

yang lalu wakil presiden RI mengatakan bahwa perda 

perda yang banyak diklaim sebagai Perda Syariat tidak 

semuanya dapat dikualifikasikan sebagai perda Syariat 

karena tidak semuanya bersumber dari syariat. 

Sampai November tahun 2007, sekurang-

kurangnya 26 daerah tingkat I dan tingkat II yang telah 

memiliki dan menerapkan Perda Syari‟ah ini, yaitu Kab. 

Bulukumba, Kab. Maros, Kab. Gowa, Kab. Enrekang, 

Sinjai, Gorontalo (Sulawesi Selatan), Banten, Kota 

Tangerang, Kepulauan Riau, Kota Cianjur, Kab. 

Cianjur, Tasikmalaya, Garut, Indramayu (Jawa Barat), 

Pamekasan, Kota Padang, Padang Pariaman, Solok, 

Pasaman Barat, Limapuluh Kota (Sumatera Barat), 

Bengkulu, Kota Palembang (Sumatera Selatan), Jember 

dan Mandailing Natal (Madina).
9
Yang dimaksud Perda 

Syari‟ah dalam tulisan ini dimaknai peraturan daerah 

yang materinya diambil dari ketentuan-ketentuan syariat 

Islam, baik yang bersifat tekstual maupun substansi 

ajarannya. 

Penduduk di Kabupaten Mandailing Natal 

mayoritas memeluk agama Islam.
10

Mandailing Natal 

adalah salah satu kabupaten yang menerapkan perda 

syari‟ah salah satunya Perda No. 5 tahun 2003 tentang 

keharusan bisa baca tulis Al-Quran bagi calon 

pengantin, Perda Nomor. 6 tahun 2003 tentang 

                                                             
9Ari Wibowo, “Pengaturan Peraturan”. Jurnal Hukum, Vol.14 

No.3 (Juli  2007). 
10 Askolani Ali Fikri, Mari Mengenal Lebih Dekat Mandailing 

Natal, (Panyabungan: Mata   Pribumi Media, 2011), 17. 
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berpakaian busana muslim dan muslimah sebagaimana 

telah di ubah dengan Perda Nomor. 31 tahun 2007 

tentang perubahan atas perda Nomor. 6 tahun 2003 

tentang berpakaian busana muslim dan muslimah serta 

peraturan Bupati No.16 tahun 2019 yang mengatur 

pakaian dinas pegawai ASN yakni mengenakan pakaian 

muslimah dan hijab Syar‟i bagi perempuan dan 

memakai sarung bagi laki-laki setiap hari Jumat. 

Menurut harfiah busana muslim adalah busana 

yang dikenakan umat Islam baik laki-laki maupun 

perempuan dalam setiap aktifitasnya. Sebagai busana 

yang mencerminkan identitas seorang muslim 

hendaknya pakaiannya memenuhi kaedah dan adab 

berpakaian secara Islami. Berpakaian secara Islami 

memiliki fungsi khusus yakni menutup aurat berbeda 

dengan kebanyakan yang mungkin sekedar menutup 

beberapa bagian tertentu.
11

 

Sebagai sumber ajaran Islam, Al-Qur‟an dan 

sunnah sudah mengatur bagaimana adap seorang 

muslim dan muslimah dalam berpakaian yakni 

                 

                

         

Wahai anak Adam, Sesungguhnya Kami telah 

menyediakan pakaian untuk menutupi auratmu dan 

untuk perhiasan bagimu. Tetapi pakaian takwa, itulah 

yang lebih baik. Demikianlah sebagian tanda-tanda 

                                                             
11 Nur cahaya Simamora, “Problematika Pelaksanaan Peraturan 

Daerah No. 06 Tahun 2006 Tentang Busana Muslim/Muslimah Di Kantor 

Komisi Pemilihan Umum Dan Kantor  Camat Padangsidimpuan 

Hutaimbaru”. (Hukum Tata Negara IAIN, Padang Sidimpuan, 2018), 1. 
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kekuasaan Allah, mudah-mudahan mereka ingat. (QS. 

Al-A‟raf (07): 26).
12

 

 

Perhatian pemerintah daerah dalam mengambil 

kebijakan mendorong pemerintahan daerah menjadi 

sangat produktif dalam melahirkan kebijakan publik 

termasuk peraturan daerah (perda), Mandailing Natal 

adalah daerah yang memiliki hak untuk menetapkan 

peraturan daerah dan peraturan lainnya untuk 

melaksanakan otonomi daerah. Tanggal 15 Februari 

Bupati Mandailing Natal bersama DPRD sudah 

mengeluarkan Perda yang mengatur Pemakaian busana 

muslim dan muslimah di lingkungan pemerintah 

kabupaten Mandailing Natal dan di tanggal 13 Maret 

dikeluarkan Perbub yang mengatur pegawai ASN wajib 

mengenakan pakaian Sayri bagi perempuan dan Laki-

laki memakai sarung setiap hari jumat, sedangkan Perda 

yang dikeluarkan belum terlaksana secara sepenuhnya 

dalam artian Perbub No.31 Tahun 2019 melemahkan 

Perda No.31 Tahun 2007, disamping itu dalam Perda 

dan Perbub tersebut tidak dijelaskan adanya penegasan 

sanksi bagi yang melanggar aturan, sedangkan yang 

namanya hukum ataupun aturan adalah bersifat 

memaksa di dalamnya terdapat sanksi yang tegas. 

Melihat dari pada persoalan latar belakang masalah di 

atas maka penulis tertarik untuk meniliti persoalan ini 

dengan mengangkat sebuah judul “Tinjauan Siyasah 

Dusturiyah terhadap Impelementasi Perbup Nomor. 

16 Tahun 2019 Berdasarkan Perda Nomor. 31 

Tahun 2007 Tentang Pemakaian Busana Muslim dan 

Muslimah”. 

 

                                                             
12Departemen Agama RI, Al-Quran Dan Terjemahan, (Bandung: 

CV Penerbit Diponegoro, 2006), 122. 
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C. Fokus Penelitian 

Penelitian ini difokuskan pada Implementasi 

Peraturan Bupati Mandailing Natal nomor 16 tahun 

2019 yang di khususkan kepada pegawai ASN yang ada 

di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal 

ditinjau dari Siyasah Dusturiyah. 

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pemikiran dan latar belakang 

masalah, maka permasalahan yang dapat penulis 

rumuskan adalah sebagai berikut :   

1. Bagaimana implementasi peraturan Bapati No. 16 

Tahun 2019 berdasarkan Perda No. 31 Tahun 2007 

di lingkungan pemerintah kabupaten Mandailing 

Natal berdasarkan Tinjauan Siaysah dusturiyah? 

2. Apa saja problematika dalam pelaksanaan peraturan 

Bupati nomor 16 tahun 2019 tentang pakaian dinas 

pegawai ASN berdasarkan Perda No. 31 Tahun 2007  

di lingkungan pemerintah kabupaten Mandailing 

Natal? 

E. Tujuan Penelitian 

Suatu penelitian atau riset pada umumnya bertujuan 

untuk menemukan, mengkaji dan mengembangkan ilmu 

pengetahuan, demikian pula halnya dengan penelitian 

yang akan diungkapkan dalam skripsi ini mempunyai 

tujuan tertentu.
13

  Adapun yang menjadi tujuan dalam 

melakukan penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui implementasi peraturan Bapati No. 

16 Tahun 2019 berdasarkan Perda No. 31 Tahun 2007 di 

lingkungan pemerintah kabupaten Mandailing Natal 

ditinjau dari Siyasah dusturiyah. 

                                                             
13Sugiyono, Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitati fdan R&D, 

(Bandung: ALFABETA, 2016), 290. 
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2. Untuk mengetahui problematika dalam pelaksanaan 

peraturan Bupati nomor 16 tahun 2019 berdasarkan 

Perda No. 31 Tahun 2007di lingkungan pemerintah 

kabupaten Mandailing Natal. 

 

F. ManfaatPenelitian 

Melalui penelitian ini peneliti berharap dapat 

memberikan manfaat kepada beberapa pihak sebagai 

berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

a. Dari penelitian ini penulis berharap agar dapat 

menambah kontribusi pengetahuan tentang 

implementasi peraturan Bapati No. 16 Tahun 2019 

berdasarkan Perda No. 31 Tahun 2007 di lingkungan 

pemerintah kabupaten Mandailing, dimana 

Kabupaten Mandailing Natal adalah salah satu 

kabupaten yang menerapkan Perda Syariat, hak 

untuk menetapkan peraturan daerah dan peraturan 

lainnya untuk melaksanakan otonomi daerah. 

b. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan 

manfaat bagi mahasiswa hukum khususnya 

mengenai peraturan daerah yang ada di Kabupaten 

Mandailing Natal Sebagai pedoman  untuk 

mengeluarkan peraturan dan kebijakan yang lebih 

baik lagi untuk mencapai kemaslahatan. 

2. Manfaat Praktis 

a. Untuk memberikan sumbangan pemikiran untuk 

menyelesaikan masalah-masalah yang muncul 

dengan lebih kritis.  

b. Untuk memenuhi syarat akademik dalam 

menyelesaikan studi jurusan Hukum Tata Negara 

(Siyasah Syar‟iyyah) Fakultas Syari‟ah Universitas 

Islam Negeri Raden Intan Lampung. 
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G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan 

Kajian penelitian terdahulu yang relevan merupakan 

bagian yang memuat uraian secara sistematis tentang 

hasil penulisan terdahulu (preliminary reaserch) tentang 

persoalan yang akan dikaji dalam skripsi yakni untuk 

menghindari plagiarismedan kesamaan, maka berikut 

ini peneliti sampaikan beberapa hasil penelitian yang 

sebelumnya memiliki relevansi dengan penelitian ini, di 

antaranya sebagai berikut: 

Simamora: Problematika Pelaksanaan Peraturan 

Daerah No. 06 Tahun 2006 Tentang Busana 

Muslim/Muslimah Di Kantor Komisi Pemilihan Umum 

Dan Kantor Camat Padang Sidimpuan Huta Imbaru. 

Penelitian ini merupakan skripsi mahasiswi IAIN 

Padang Sidimpuan, dilakukan dalam rangka mengambil 

stara 1 program studi Hukum Tata Negara, Fakultas 

Syari‟ah IAIN Padang Sidimpuan. 

Didalam Skripsi tersebut menjelaskan bahwa 

pelaksanaan peraturan daerah merupakan cara yang 

dilakukan oleh pihak berwenang untuk tegaknya atau 

berfungsinya suatu peraturan daerah. Pelaksanaan 

peraturan daerah tentang busana muslim/muslimah 

ketika beraktifitas dikantor saja. Pelaksanaan peraturan 

daerah no. 06 tahun 2006 tentang busana 

muslim/muslimah dikantor camat Padang Sidimpuan 

huta Imbaru sendiri berjalan dengan baik karna pegawai 

memakainya ketika beraktifitas di kantor camat.  

Sejak berlakunya peraturan daerah no. 06 tahun 

2006 tentang busana muslim/muslimah di kota Padang 

Sidimpuan masih banyak hambatan atau problem yang 

dialami dalam pelaksanaan peraturan daerah ini. 

Problem atau hambatan yang dialami dalam pelaksanaan 

peraturan daerah tentang busana muslim/muslimah dari 

kantor komisi pemilihan umum sendiri ada dua problem. 
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Sanksi yang ada pada peraturan daerah itu tidak tegas 

dan sosialisasi peraturan daerah itu minim. Seharusnya 

sanksi yang ada dalam peraturan daerah itu lebih 

dipertegas lagi bukan hanya peraturannya saja dibuat 

akan tetapi tidak di indahkan. Dan seharusnya agar 

masyarakat lebih mengetahui ketentuan-ketentuan yang 

ada dalam peraturan daerah itu dilakukan sosialisasi 

yang terus menerus. Problem atau hambatan yang 

dialami pada pelaksanaan peraturan daerah tentang 

busana muslim/muslimah dari kantor camat Padang 

Sidimpuan huta Imbaru sendiri yaitu kurangnya 

kesadaran pegawai tentang ketentuan yang ada di dalam 

peraturan daerah itu.
14

 

Ari Wibowo: Pengaturan Peraturan Daerah 

Kabupaten Solok Nomor 6 Tahun 2002 Tentang 

Berpakaian Muslim Dan Muslimah Dalam Perpektif 

Hukum Ketatanegaraan. Penelitian ini merupakan 

skripsi mahasiswa UII. 

Didalam skripsi tersebut menjelaskan bahwa 

peraturan daerah syari‟at yang di implementasikan di 

beberapa daerah dianggap tidak bersesuaian dengan 

hukum ketatanegaraan Indonesia dan diskriminatif, 

melanggar Hak Asasi Manusia. Untuk itu langkah-

langkah untuk menanggulangi maraknya implementasi 

peraturan daerah (perda) syariat yang tidak sesuai 

dengam hukum ketatanegaraan ini perlu dilakukan 

karena jika perda-perda bernuansa keagamaan dibiarkan 

terus berkembang di daerah, dapat berakibat pada 

terancamnya integritas NKRI. Adapun langkah-langkah 

                                                             
14 Cahaya Simamora, “Problematika Pelaksanaan Peraturan 

Daerah No. 06 Tahun 2006 Tentang Busana Muslim/Muslimah Di Kantor 
Komisi Pemilihan Umum Dan Kantor   Camat Padang Sidimpuan Huta 

Imbaru”. (Skripsi Fakultas Syari‟ah IAIN, Padang Sidimpuan, 2018), 55-

56. 
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tersebut dapat berupa langkah preventif yang bersifat 

pencegahan maupun langkah represif yang bersifat 

penindakan.
15

 

Maka dengan demikian dari beberapa skripsi di 

atas, terdapat perbedaan dengan skripsi yang sedang 

saya bahas. Skripsi yang saya bahas menganalisis 

tentang implementasi Peraturan Bupati No. 19 tahun 

2019 tentang pakaian dinas pegawai ASN berdasarkan 

perda no. 31 tahun 2007 tentang pemakaian busana 

muslim dan muslimah dimana pegawai ASN laki-laki 

setiap hari jumat wajib mengenakan sarung selama jam 

kerja, sedangkan wanita memakai busana muslim dan 

mengenakan hijab Syar‟i di lingkungan pemerintah 

kabupaten Mandailing Natal. Dalam skripsi ini peneliti 

ingin melihat penerapan daripada peraturan Bupati 

Mandailing Natal yang mengharuskan pegawai ASN 

memakai sarung dan syar‟i yang banyak menuai 

komentar positif dan negatif di lingkungan Pemkab 

Mandailing Natal terutama bagi pegawai Aparatur Sipil 

Negara 

 

H. Metode Penelitian 

Metode Penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah 

yang dilakukan secara bertahap dimulai dari penetuan 

topik, pengumpulan data dan menganalisis data, 

sehingga nantinya diperoleh suatu pemahaman dan 

pengertian atas topik, gejala atau isu tertentu. Dalam hal 

ini, data diperoleh dari penelitian lapangan langsung 

implementasi Peraturan Bupati No. 16 Tahun 2019 

berdasarkan Perda No. 31 Tahun 2007 tentang 

                                                             
15 Ari Wibwo, ” Pengaturan Peraturan Daerah Kabupaten Solok 

Nomor 6 Tahun 2002 Tentang Berpakaian Muslim Dan Muslimah. 
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Penerapan pemakaian busana muslim dan muslimah di 

lingkungan pemerintah Kabupaten Mandailing Natal. 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (Field 

Research), metode yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian 

deskriptif adalah suaatu penelitian membuat deskripsi 

atau gambaran mengenai fakta-fakta, sifat sifat serrta 

hubungan erat fenomena yang diselidiki. Sedangkan 

penelitian kualitatif adalah bertujuan untuk 

menghasilkan data deskriptif, berupa kata-kata lisan dan 

perilaku mereka yang diamati. 

 

2. Sifat Penelitian 

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yaitu 

suatu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan 

secermat mungkin sesuatu yang menjadi objek, gejala 

atau kelompok tertentu. 

3. Sumber Data 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

a. Data Primer 

Data primer  ialah “data yang di peroleh atau di 

kumpulkan langsung di lapangan oleh orang yang 

melakukan penelitian atau yang bersangkutan  yang 

memerlukan Data primer didapat dari sumber informan 

yaitu individu atau perseorangan seperti dokumentasi 

yang di lakukan peneliti.
16

Dalam skripsi ini penelitian 

dilakukan di kecamatan Panyabungan Kabupaten 

Mandailing Natal. 

 

                                                             

16Iqbal Hasan, Pokok-pokok Materi Metodelogi Penelitian dan 

Aplikasinya,  (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2002), 82.  
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b. Data Sekunder 

Data sekunder adalah “data yang diperoleh atau 

yang dikumpulkan oleh orang yang melakukan 

penelitian dari sumber-sumber yang telah ada.
17

 

 

4. Populasi dan Sampel 

a. Populasi 

Populasi digunakan untuk menyebutkan seluruh 

elemen/anggota dari seluruh wilayah yang menjadi 

sasaran penelitian.
18

Adapun yang menjadi populasi 

dalam penelitian ini adalah 10 pegawai ASN ataupun 

Pegawai Negeri Sipil yang ada di Kantor Pemerintah 

Kabupaten Mandailing Natal. 

b. Sampel 

Sample, sample yang digunakan adalah 

Purposive Sampling, penentuan sample dalam teknik 

ini dengan pertimbangan khusus sehingga layak 

dijadikan sample.
19

Sample dalam penelitian ini 

adalah, Kasubbag bagian dinas Penanaman modal dan 

Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Kepala 

bagian Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Kepala 

bagian Pemerintahan Dan Otonomi Daerah, pegawai 

ASN yang ada di kantor Camat, pegawai ASN yang 

ada di Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan pemerintah 

Kabupaten Mandailling Natal. 

 

5. Teknik Pengumpulan Data 

Didalam penelitian, lazimnya dikenal paling 

sedikit tiga jenis alat pengumpulan data yaitu study 

dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau 

observasi, wawancara atau interview.  

                                                             
17Ibid.58. 
18Juliansyah, Metode Penelitian, (Jakarta : Kencana, 2010),147. 
19Ibid,155. 
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a. Observasi 

 Observasi, adalah penelitian turun langsung 

kelapanagan untuk meninjau secara dekat permaslahan 

yang diteliti. 

b. Wawancara (Interiew) 

Wawancara adalah merupakan salah satu 

metode pengumpulan data yang diselenggarakan atau 

dilakukan denga cara mengadakan Tanya jawab baik 

secara langsung maupun tidak langsung dengan 

sumber data. Dalam hal ini menggunaka jenis 

interview bebas terpimpin yang dimaksud agar tidak 

terjadi kekakuan tapi terserah dengan pedoman yang 

ditetapkan.
20

Interview ditujukan kepada pegawai ASN 

yang ada di kecamatan Panyabungan kota Mandailing 

Natal . 

c. Dokumentasi 

Dokumentasi, adalah proses pengumpulan data 

melalui menghimpun data yang tertulis dan tercetak. 

Menurut Suaharsimi Arikunto menyatakan bahwa 

dokumentasi adalah “Mencari data mengenai hal-hal 

atau variable majalah, prasasti, notulen rapat agenda 

dan sebagainya. 

 

6. Teknik Pengelolaan Data 

Teknik pengelolaan data yang dipergunakan 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  

a. Editing, yaitu pemeriksaan kembali sebuah 

data yang diperoleh terutama dari segi 

perlengkapan, kejelasan makna, kesesuaian, 

keserasian satu sama lainnya. 

                                                             
20Sutrisno Hadi, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Rieneka Cipta 

2006),72.  
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b. Organising, yaitu pengaturan dan penyusunan 

data sedemikian rupa sehingga menghasilkan 

dasar pemikiran yang teratur untuk menyusun 

skripsi.
21

 

c. Penemuan hasil riset, menganalisa data hasil 

dari organising dengan menggunakan kaidah-

kaidah, teori-teori dan dalil sehingga 

diperoleh kesimpulan tertentu dan jawaban 

dari pertanyaan dalam rumusan masalah dapat 

terjawab dengan baik. 

 

7. Teknik Analisis Data 

Analisis data adalah suatu cara atau menguraikan 

atau menacari pemecahan dari catatan-catatan yang 

berupa kenyataan atau bahan data setelah data 

diperoleh, maka data tersebut dianalisa sesuai dengan 

kajian penelitian yaitu implementasi peraturan Bupati 

No. 16 Tahun 2019 berdasarkan Perda No. 31 Tahun 

2007 tentang penerapan pemakaian busana muslim 

dan muslimah di lingkungan pemerintah Kabupaten 

Mandailing Natal. Setelah data terhimpun selanjutnya 

akan dikaji menggunakan analisis secara kualitatif 

berupa suatu prosedur yang menghasilkan data 

deskriptif, yaitu sauatu gambaran penjelasan secara 

logis dan sistematis. Kemudian ditarik kesimpulan 

yang merupakan suatu jawaban dan permasalahan 

pokok yang diangkat dalam penelitian ini dengan 

menggunakan metode berfikir deduktif yaitu dengan 

cara menarik kesimpulan dimulai dari pernyataan 

                                                             
21Bambang Sugiyono, Metode Penelitian Hukum, Suatu 

Pengantar (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 127. 
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umum menuju pernyataan khusus, dengan 

menggunkan penalaranan atau rasio.
22

 

 

I. Sistematika Pembahasan 

Untuk memudahkan pemahaman dalam 

penelitian ini, maka disusun sistematika pembahasan 

sebagai berikut: 

Bab I Pendahuluan, yang terdiri dari 

penegasan judul, latar belakang masalah, identifikasi 

dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian 

terdahulu yang relevan, metode penelitian, dan 

sistematika pembahasan. 

Bab II Landasan teori, yang terdiri dari 

beberapa subbab yaitu mulai dari pengertian 

implementasi, Peraturan daerah (PERDA) terdiri 

dari pengertian peraturan daerah, asas-asas 

pembentukan peraturan daerah, kedudukan peraturan 

daerah, selanjututnya Peraturan Bupati No.16 tahun 

2019, berbusana muslim dan muslimah terdiri dari 

pengertian busana muslim dan muslimah, hukum 

berbusana muslim dan muslimah, adap berbusana 

muslim dan muslimah serta fungsi berbusana 

muslim dan muslimah. landasan teori berguna 

sebagai dasar yang kuat dalam sebuah penelitian 

sehingga tidak terjadi penyimpangan. Dan dalam sub 

bab ini akan dijelaskan mengenai gambaran teori 

yang digunakan serta alur atau cara berpikir 

penyusunan dalam penyusunan skripsi ini. 

Bab III Deskripsi objek penelitian ini adalah 

penelitian yang berisi tentang pengambaran atau 

                                                             
22Nana Sudjana, Tuntunan Penyusunan Karya Ilmiah, (Bandung: Sinar 

Baru, 1991), 6. 
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penjabaran tentang suatu objek dari peneliti secara 

lugas mengenai objek yang digambarkan apa adanya 

berdasarkan keadaan objek yang sebenarnya., 

Sehingga pembaca bisa membayangkan keadaan 

tanpa ada penambahan opini dari peneliti itu sendiri. 

Deskripsi objek penelitian ini terdiri dari beberapa 

sub bab yang terdiri dari gambaran umum objek 

penelitian memuat tentang profil Mandailing Natal 

mulai dari sejarah, letak geografis, kebudayaan, 

sosial, ekonomi. Selanjutnya penyajian fakta dan 

data penelitian memuat tentang hasil temuan selama 

peneliti melakukan penelitian di lapangan yaitu di 

Kabupaten Mandailing Natal. 

Bab IV Analisis penelitian, yang terdiri dari 

analisis data penelitian dan temuan penelitian.Dalam 

penelitian ini memproses data menjadi informasi. 

Saat melakukan suatu penelitian, kita perlu 

menganalisis data agar data tersebut dengan teori 

yang ada supaya mudah dipahami. Analisis data juga 

diperlukan agar kita mendapatkan solusi atas 

permasalahan penelitian yang tengah dikerjakan. 

Serta dalam bab ini menjelaskan temuan di lapangan 

bagaimana implementasi dari peraturan Bupati 

mandailing Natal nomor 16 tahun 2019 dan apa saja 

problematika yang ada di lapangan. 

Bab V Penutup yang terdiri dari, simpulan 

dan rekomendasi dari penelitian yaitu akhir dari 

penelitian yang di lakukan. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Siyasah Dusturiyah 

Siyasah dusturiyah adalah bagian Fiqh Siyasah 

yang membahas masalah perundang-undangan 

negara.
23

 

a. Konsep Konstitusi, Legislasi, Syura dan Demokrasi 

serta Ummah 

1. Konstitusi 

Dalam fiqh siyasah, konstitusi disebut juga 

dengan Dusturi. Kata ini berasal dari bahasa Persia. 

Semula artinya adalah seseorang yang memiliki 

otoritas, baik dalam bidang agama maupun politik. 

Menurut istilah, dustur berarti kumpulan kaidah yang 

mengatur dasar dan hubungan kerja sama antar sesama 

anggota masyarakat dalam sebuah negara, baik yang 

tidak tertulis (konvensi) maupun yang tertulis 

(konstitusi). 

Pembahasan tentang konstitusi ini juga 

berkaitan dengan sumber-sumber dan kaidah 

perundang-undangan di suatu negara, baik sumber 

material, sumber sejarah, sumber perundangan maupun 

sumber penafsirannya.
24

 

2. Legislasi 

Dalam kajian Fiqh siyasah, legislasi atau 

kekuasaan legislatif disebut juga dengan al-sulthah al-

tasyri‟iyah, yaitu kekuasaan pemerintah Islam dalam 

membuat dan menetapkan hukum. Menurut Islam, 

                                                             
 23 Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah, (Jakarta: Prenada Media 

Group, 2014),177. 
24 Ibid., 177-178. 
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tidak seorangpun berhak menetapkan hukum yang akan 

diberlakukan bagi umat Islam.
25

 

3. Ummah 

Kata ummah (umat) adalah sebuah konsep yang 

telah akrab dalam masyarakat kita, akan tetapi sering 

dipahami secara keliru. Dalam terminologi Islam, 

istilah ummah adalah sebuah konsep yang unik dan 

tidak ada padanannya dalam bahasa-bahasa Barat. Kata 

ummah berasal dari kata amma-yaummu yang berarti 

menuju, menumpu, meneladani. Umat dalam Islam 

dibangun atas dasar-dasar semangat akidah yang 

kukuh, persamaan mutlak setiap manusia , keteladanan, 

kemanusiaan, penghargaan atas hak-hak individu yang 

paling asasi dan penolakan terhadap primordialisme 

tang didasarkan pada ras, warna kulit, bahasa, geografi, 

dan lain-lain.
26

 

4. Syura dan Demokrasi 

Kata syura berasal dari sya-wa-ra yang secara 

etimologis berarti mengeluarkan madu dari sarang 

lebah. Sejalan dengan pengertian ini, kata syura atau 

dalam bahasa Indonesia menjadi musyawarah, 

mengandung makna segala sesuatu yang dapat di ambil 

atau dikeluarkan dari yang lain (termasuk pendapat) 

untuk memperoleh kebaikan. Sebagaimana halnya 

syura, demokrasi juga menekankan unsur musyawarah 

dalam mengambil keputusan . Demokrasi yang di 

artikan sebagai bentuk kekuasaan yang berasal dari 

rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Secara esensi, 

baik syura ataupun demokrasi samasama membatasi 

kekuasaan pemerintah dan menekankan peran penting 

maysarakat dalam mengontrol kekuasaan.
27

 

                                                             
25 Ibid., 187. 
26 Ibid., 206. 
27 Ibid., 214-222. 
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b. Negara Hukum Dalam Siyasah Syar’Iyah 

Negara hukum adalah sebuah konsep yang 

bersifat umum dan dapat dihubungkan dengan berbagai 

predikat lainnya. Secara sederhana, negara hukum 

berarti negara yang menegakkan supremasi hukum 

dalam pelaksanaan pemerintahannya, bukan supremasi 

kekuasaan. Dalam negara hukum, penguasa tidak bisa 

berbuat menurut kehendak dan kemauannya saja, 

karena segala tindak tanduk dan kebijakan politiknya 

dibatasi oleh peraturan-peraturan perundang-

undangan.
28

 

c. Hubungan Timbal Balik Pemerintah dan Rakyat 

Dalam sistem pemerintahan Islam, khalifah, 

kepala negara atau imam hanyalah seseorang yang 

dipilih umat untuk mengurus dan mengatur 

kepentingan mereka demi kemaslahatan bersama. 

Posisinya dalam masyarakat Islam digambarkan secara 

sibolis dalam ajaran sholat berjamaah. Imam yang 

dipilih untuk memimpin sholat berjamaah adalah orang 

yang memiliki kelebihan, baik dari segi kealiman, 

fashah, maupun ketakwaannya, dari yang lainnya. 

Ini mengisyaratkan bahwa kepala negara 

bukanlah pribadi yang luar biasa, yang tidak pernah 

salah. Karenanya kepala negara tidak boleh berbeda 

jauh dari rakyatnya. Ia harus dapat mendengar dan 

mengetahui asprasi rakyatnya dan menyelesaikan 

permasalahan yang mereka hadapi.29 

 

B. Pengertian Implementasi 

 Implementasi adalah suatu tindakan atau 

pelaksanaan dari sebuah rencana yang telah disusun 

                                                             
28 Ibid., 230. 
29 Ibid., 242. 
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secara matang dan terperinci. Implementasi pada 

prinsipnya merupakan tahap dalam merealisasikan 

tujuan dari sebuah kebijakan.
30

 

Implementasi menurut Jones adalah suatu 

proses mewujudkan program hingga memperlihatkan 

hasilnya, sedangkan menurut Van Horn dan Van Meter 

adalah tindakan yang dilakukan pemerintah. Jadi 

implementasi adalah tindakan yang dilakukan setelah 

suatu kebijakan ditetapkan. Implementasi merupakan 

cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuan. 

Tujuan kebijakan adalah melakukan intervensi, 

sedangkan implementasi adalah tindakan intervensi itu 

sendiri.
31

 

Menurut Zainal Abidin proses implementasi 

berkaitan dengan dua faktor utama, faktor utama 

internal dan faktor utama eksternal. Faktor utama 

internal merupakan kebijakan yang diimplementasikan, 

sedangkan faktor utama eksternal adalah kondisi 

lingkungan dan pihak-pihak terkait. Kondisi kebijakan 

adalah faktor yang paling dominan dalam proses 

implementasi karena yang diimplementasikan adalah 

kebijakan itu sendiri. Pada tingkat pertama, berhasil 

tidaknya implementasi suatu kebijakan ditentukan oleh 

kualitas dan ketetapan strategi implementasi.
32

 

Menurut Wahyu Nurharjadmo, studi 

implementasi merupakan studi untuk mengetahui 

proses implementasi, tujuan utama dari proses 

implementasi itu sendiri untuk memberi umpan balik 

pada pelaksanaan kebijakan dan juga mengetahui 

                                                             
30Nurdin Usman, Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum, 

(Jakarta: Grasindo, 2002),70. 
31Charles O. Jones, Pengantar Kebijakan Publik, (Jakarta: Raja 

Grafindo Persada, 1996), 61. 
32DeddyMulyadi, Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan 

Publik, (Bandung: Alfabeta,2016), 45-52. 



23 
 

 

apakah proses pelaksanaan telah sesuai dengan rencana 

atau standar yang telah ditetapkan, selanjutnya untuk 

mengetahui apakah proses pelaksanaan telah sesuai 

dengan rencana atau standar yang telah di tetapkan, 

selanjutnya untuk mengetahui hambatan dan problem 

yang muncul dalam proses implementasi.
33

 

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah 

cara agar sebuah kebijakan dapat dicapai tujuannya. 

Tidak lebih dan tidak kurang. Untuk 

mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua 

pilihan langkah yang ada, yaitu langsung 

mengimplementasikan dalam bentuk program atau 

melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari 

kebijakan publik tersebut. Kebijakan publik dalam 

bentuk undang-undang atau perda adalah jenis 

kebijakan publik yang memerlukan kebijakan publik 

penjelas atau yang sering di istilahkan sebagai 

peraturan pelaksana. Kebijakan publik yang bisa 

langsung operasional antara lain keppers, inpres, 

kepmen, keputusan kepala daerah, keputusan kepala 

dinas, dan lain-lain.
34

 

 

C. Peraturan Daerah (PERDA) 

a. Pengertian Peraturan Daerah (Perda) 

Eksistensi Peraturan Daerah (Perda) dalam 

penyelenggaraan pemerintahan daerah, adalah bagian 

yang tidak terpisahkan dari desentralisasi yang dikenal 

dengan otonomi daerah. Otonomi daerah adalah hak, 

wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan 

mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan 

                                                             
33Leo Agustino, Dasar-Dasar Kebijakann Publik, (Bandung: 

Alfabeta, 2008),7. 
34Rian Nugroho,Public Policy, (Jakarta: PT. Elex Media 

Komputindo, 2012), 674. 
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peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di 

dalamnya memiliki dua esensi kewenangan, yaitu 

mengatur dan mengurus. Kewenangan “mengatur” ini 

mengandung arti bahwa daerah berhak membuat 

keputusan hukum berupa peraturan perundang-

undangan yang kemudian (antara lain) diberi nama 

Peraturan Daerah.
35

 

Peraturan Daerah merupakan bagian integral 

dari konsep Peraturan Perundang-undangan.
36

Sesuai 

dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 12Tahun 

2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan yang dimaksud dengan Peraturan Daerah 

Kabupaten/Kota adalah PeraturanPerundang-undangan 

yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama 

Bupati/Walikota.
37

 

Salah satu kewenangan yang sangat penting 

dari suatu daerah yang mengatur dan mengurus rumah 

tangganya sendiri ialah kewenangan untuk menetapkan 

peraturan daerah.
38

Disamping dikenal adanya istilah 

peraturan, dikenal juga istilah perundang-undangan, 

untuk itu M. Solly Lubis memberikan pengertian 

perundang-undangan. Pengertian perundang-undangan 

ialah proses pembuatan peraturan Negara. Dengan 

dengan kata lain tata cara mulai perencanaan 

                                                             
35Abu Daud Busroh, Capita Slecta Hukum Tata Negara, 

(Jakarta: PT RINEKA  CIPTA,1994), 271. 
36Mahendra Putra Kurnia, Pedoman Naskah Akademik Perda, 

Partisipatif, (yogyakarta: Kreasi Total Media 2007),18. 
37Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan. 
38Irawan Soejito, Teknik Membuat Peraturan Daerah, (Jakarta:Bina 

Aksara, 1989,1. 
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(rancangan), pembahasan, pengesahan atau penetapan 

ahirnya pengundangan peraturan yang bersangkutan.
39

 

K.Wantjik Saleh memberikan pengertian yang 

berbeda tentang perundang-undangan, perundang-

undangan adalah “Undang-undang dalam arti luas” 

atau yang dalam ilmu hukum disebut “Undang-undang 

dalam arti materiil”  yaitu segala peraturan yang 

tertulis yang di buat oleh penguasa (baik pusat maupun 

daerah) yang mengikat dan berlaku umum, termasuk 

dalamnya undang-undang darurat, peraturan 

pemerintah pemerintah penggati undang-undang, 

peraturan pemerintah, penetapan presiden, peraturan 

provinsi, peraturan kota madya, dan lain-lain.
40

 

b. Asas-Asas Pembentukan Peraturan Daerah (Perda) 

Dalam pembentukan sebuah Peraturan Daerah 

harus sesuai atau berdasarkan asas-asas hukum umum 

dan asas-asas hukum khusus Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan. Asas-asas ini disebutkan dalam 

Pasal 5 dan Penjelasannya Undang-Undang Nomor 10 

Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan Jo Pasal 137 Undang-Undang 

Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah di 

bentuk berdasarkan pada asas pembentukan peraturan 

perundang-undangan yang meliputi: 

a. Asas kejelasan tujuan, yaitu bahwa setiap 

pembentukan peraturan perundang-undangan harus 

mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai. 

b. Asas kelembagaan atau organ pembentukan yang 

tepat, yaitu setiap jenis peraturan perundang-

undangan harus dibuat oleh lembaga/pejabat 

pembentukan peraturan perundang-undangan yang 

                                                             
39Djoko Prakoso, Proses Pembuatan Peraturan Daerah, (Jakarta: 

Ghalia Indonesia, 1985, 43. 
40Ibid, 45. 
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berwenang dan dapat dibatalkan atau batal demi 

hukum bila dibuat oleh lembaga/pejabat yangtidak 

berwenang. 

c. Asas kesesuaian antara jenis dan materi muatan, 

yaitu dalam pembentukan peraturan perundang-

undangan harus benar-benar memperhatikan materi 

muatan yang tepat dengan jenis Peraturan 

Perundang-Undangan. 

d. Asas dapat dilaksanakan, yaitu bahwa setiap 

pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 

tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, 

yuridis maupun sosiologis. 

e. Asas kedayagunaan dan kehasil gunaan, yaitu 

setiap Peraturan Perundang-Undangan dibuat 

karena benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat 

dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, 

berbangsa dan bernegara. 

f. Asas kejelasan rumusan, yaitu setiap Peraturan 

Perundang-Undangan harus memenuhi persyaratan 

teknis penyusunan, sistematika dan pilihan kata 

atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan 

mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan 

berbagai macam interpretasi dalam 

pelaksanaannya. 

g. Asas keterbukaan, yaitu dalam proses pembentukan 

Peraturan Perundang-Undangan mulai dari 

perencanaan, persiapan, penyusunan dan 

pembahasan bersifat transparan dan terbuka. 

Dengan demikian seluruh lapisan masyarakat 

mempunyai kesempatan seluas-luasnya untuk 

memberikan masukan dalam proses pembuatan 

Peraturan Perundang-Undangan. 

Selanjutnya, dalam Pasal 6 Undang-undang 

Nomor 12 tahun 2011 diatur mengenai asas yang 
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harus dimuat dalam peraturan perundang-undangan 

yaitu sebagai berikut:
41

 

a. Asas Pengayoman 

Adapun yang dimaksud dengan “asas 

pengayoman” adalah bahwa setiap materi muatan 

Perda harus berfungsi memberikan perlindungan 

dalam rangka menciptakan ketentraman 

masyarakat. 

b. Asas Kemanusiaan 

Adapun yang dimaksud dengan “asas 

kemanusiaan” adalah bahwa setiap materi muatan 

Perda harus mencerminkan perlindungan dan 

penghormatan hak-hak asasi manusia. 

c. Asas Kebangsaan 

Adapun yang dimaksud dengan “asas 

kebangsaan” adalah bahwa setiap muatan Perda 

harus mencerminkan sifat dan watak bangsa 

Indonesia yang pluralistic (kebhinnekaan) dengan 

tetap menjaga prinsip Negara kesatuan Republik 

Indonesia (NKRI). 

d. Asas Kekeluargaan 

Adapun yang dimaksud dengan “asas 

kekeluargaan” adalah bahwa setiap materi muatan 

Perda harus mencerminkan musyawarah untuk 

mencapai mufakat dalam setiap pengambilan 

keputusan untuk kemaslahatan bersama. 

e. Asas Kenusantaraan 

Adapun yang dimaksud dengan “asas 

kenusantaraan” adalah bahwa setiap materi muatan 

Perda senantiasa memperhatikan kepentingan 

seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan Perda 
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Sinar Grafika, 2013),10-13. 
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merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang 

berdasarkan Pancasila. 

f. Asas Bhinneka Tunggal Ika 

Adapun yang dimaksud dengan “asas bhinneka 

tunggal ika” adalah bahwa setiap materi muatan 

Perda harus memperhatikan keragaman penduduk, 

agama, suku dan golongan, kondisi daerah dan 

budaya khususnya yang menyangkut masalah-

masalah sensitif dalam kehidupan bermasyarakat, 

berbangsa dan bernegara. 

g. Asas Keadilan 

Adapun yang dimaksud dengan “asas keadilan” 

adalah bahwa setiap materi muatan Perda harus 

mencerminkan keadilan secara proporsional bagi 

setiap warga negara tanpa terkecuali. 

h. Asas Kesamaan Hukum dan Pemerintahan 

Adapun yang dimaksud dengan “asas kesamaan 

dalam hukum dan pemerintahan” adalah bahwa 

setiap materi muatan Perda tidak boleh berisi hal-

hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar 

belakang, antara lain agama, suku, ras, golongan, 

gender atau status sosial. 

i. Asas Ketertiban dan Kepastian Hukum 

Adapun yang dimaksud dengan “asas ketertiban 

dan kepastian hukum” dalah bahwa setiap materi 

muatan Perda harus dapat menimbulkan ketertiban 

dalam masyarakat melalui jaminan adanya 

kepastian hukum. 

j. Asas Keseimbangan, Keserasian, dan Keselarasan 

Adapun yang dimaksud dengan “asas 

keseimbangan, keserasian, dan keselarasan” adalah 

bahwa setiap materi muatan Perda harus 

mencerminkan keseimbangan, keserasian dan 
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keselarasan antarakepentingan individu dan 

masyarakat dengan kepentingan bangsa dan negara.  

c. Kedudukan Peraturan Daerah (Perda) 

Sejak diberlakukan Undang-Undang Nomor 22 

tahun 1999 tentang pemerintah daerah, kemudian 

dikenal sebagai undang-undang otonomi daerah di era 

reformasi sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 5 

tahun 1994 tentang pokok-pokok pemerintahan di 

daerah yang dikenal sentralistik, yang dapat ditafsirkan 

sebagai pokok-pokok pemerintahan pusat yang 

dilaksanakan didaerah, kemudian Undang-Undang 

Nomor 22 tahun 1999 mengalami perbaikan dengan 

diundangkannya Undang-Undang Nomor 32 tahun 

2004 tentang pemerintahan daerah, maka semakain 

memantapkan kedudukan daerah dalam berotonomi. 

Undang-Undang tersebut dimaksudkan sebagai 

pendobrak keadaan sebelumnya yang sentralistik. 

Lahirnya Undang-Undang nomor 32 tahun 

2004 pada dasarnya dimaksudkan untuk mencapai 

tujuan demokrasi dan kesejahteraan. Pelaksanaan 

otonomi daerah sejak di undangkannya undang-undang 

pemerintahan daerah seperti tersebut diatas telah 

memberikan kewenangan yang luas bagi daerah dalam 

menyusun berbagai kebijakan daerah berdasarkan 

aspirasi dan kebutuhan masyarakat di daerah.
42

 

Dengan otonomi daerah, diharapkan terjadi 

perubahan paradigma dari sentralisasi menjadi 

desentralisasi. Dari budaya petunjuk menjadi 

                                                             
42Abd Salam, “Kedudukan Dan Fungsi Peraturan Daerah 

(PERDA) Sebagai Bagian Dari Hukum Nasional”. Jurnal Pleno De Jure, 

Vol. 4 No. 5 (Desember 2015), 6. 
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penekanan prinsip demokrasi , prakarsa dan aspirasi 

masyarakat daerah.
43

 

Kedudukan perda kabupaten/kota dalam sistem 

perundang-undangan di Indonesia berada paling rendah 

dalam tata urutan perundang-undangan nasional, 

sehingga dalam pembentukan norma hukumnya harus 

didasarkan pada norma hukum peraturan perundang-

undangan diatasnya, khususnya pada norma hukum 

peraturan perundang-undangan yang tegas-tegas 

memerintahkan untuk diatur dengan perda 

(delegasian). Berbeda halnya dengan perda 

kabupaten/kota delegasian dalam hierarki peraturan 

perundang-undangan (jenjangnya lebih rendah dari 

perundang-undangan pusat), tidak serta merta 

mengikuti perintah peraturan pemerintah ataupun 

peraturan presiden melampaui kewenangannya (ultra 

vires), dalam arti bertentangan dengan undang-undang 

yang mengatur otonomi daerah dan perda itu sendiri.
44

 

 

D. Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2019 

Peraturan Bupati No.16 Tahun 2019 adalah 

aturan tentang pakaian dinas pegawai negeri sipil di 

lingkungan pemerintah kabupaten Mandailing Natal 

dengan ditetapkannya Peraturan Mentri Dalam Negeri 

No.6 Tahun 2016 tentang perubahan ketiga atas 

Peraturan Mentri Dalam Negeri No. 60 Tahun 2007 

tentang pakaian dinas pegawai negeri sipil di 

lingkungan departemen dalam negeri dan pemerintah 

                                                             
43Mudrajad Kuncoro, Otonomi Daerah Menuju Era Baru 

Pembangunan Daerah (Universitas Gajah Mada: PT. Glora Aksara 

Pratama, 2014), 39. 
44Jumaidi, “Kedudukan Dan Fungsi Peraturan Daerah (PERDA) 
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daerah, perlu mengatur kembali penggunaan pakaian 

dinas bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten 

Mandailing Natal. Pakaian dinas adalah pakaian 

ataupun seragam yang dipakai untuk menunjukkan 

identitas Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan 

tugas. 

Dalam peraturan Bupati No.16 Tahun 2019 

bagian kedua menegenai pakaian dinas harian pegawai 

negeri sipil. Pegawai Negeri Sipil wajib mengenakan 

pakaian busana muslim dan muslimah. 

Adapun ketentuan pakaian busana muslim dan 

muslimah adalah sebagai berikut: 

sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf d terdiri dari: 

a. Pakaian Muslim Pria: 

1. Kemeja putih lengan panjang; 

2. Memakai sarung nasional; dan 

3. Sepatu pantofel/memakai sendal atau sepatu; 

4. Memakai kopiah/peci hitam atau memakai peci 

warna putih. 

5. Untuk PNS pria yang bukan muslim 

menggunakan pakaian putih lengan panjang, 

celana hitam dan sepatu pantofel warna hitam. 

b. Pakaian Muslim Wanita: 

1. Hijab Syar‟i dan baju Muslimah Warna Putih;  

2. Sepatu pantofel; dan 

Untuk wanita yang bukan muslim memakai 

baju warna putih lengan panjang dengan mamakai 

rok/celana warna hitam dan sepatu pantofel warna 

hitam. 

Aturan tentang pemakaian busana Muslim dan 

Muslimah di lingkungan Pemerintah Kabupaten 

Mandailing Natal dikeluarkan berdasarkan PERDA 

Kabupaten Mandailing Natal No. 6 Tahun 2003 
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tentang berpakaian busana muslim dan muslimah 

sebagaimana telah di ubah dengan PERDA Kabupaten 

Mandailing Natal No. 31 Tahun 2007 tentang 

perubahan atas PERDA Kabupaten Mandailing Natal 

No. 6 Tahun 2003 tentang berpakaian busana muslim 

dan muslimah, serta peraturan Bupati Mandailing Natal 

No. 16 Tahun 2019, surat edaran ini menjelaskan 

bahwa setiap hari Jumat Pegawai Negeri Sipil wajib 

mengenakan sarung bagi laki-laki dan memakai 

pakaian Syar‟i bagi perempuan.  Aturan ini di 

keluarkan pasca kunjungan Wakil Presiden RI ke 

Mandailing Natal melalui surat edaran Nomor 

019.6/0786/TUPIM/2019 tanggal 12 Maret 2019 lalu. 

Pembentukan peraturan daerah merupakan 

kewenangan kepala daerah bersama-sama dengan 

DPRD. Inisiatif pembentukan peraturan daerah bisa 

berasal dari kepala daerah maupun inisiatif dari 

DPRD.
45

 

Adapun fungsi peraturan Bupati Nomor 16 

Tahun 2019 ini adalah untuk mewujudkan masyarakat 

yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT. Serta 

mewujudkan masyarakat yang lebih bermoral dan 

sopan dalam berbusana sesuai dengan motto 

Mandailing Natal dan mencerminkan bahwa 

Kabupaten Mandailing Natal adalah Serambi Mekkah 

Sumatera Utara dan Kabupaten yang paling banyak 

Sekolah Pesantren. 

Sedangkan tujuan daripada Peraturan Bupati 

Nomor 16 tahun 2019 berdasarkan Perda Nomor 31 

Tahun 2007 yakni ada beberapa tujuan dalam peraturan 

daerah ini yaitu untuk membentuk kepribadian sebagai 
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& Merancang Peraturan Daerah, (Jakarta: Kencana, 2009), 50. 
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muslim dan muslimah yang berakhlak mulia, 

membiasakan diri memakai busana muslim dan 

muslimah dalam kehidupan sehari-hari baik dalam 

kehidupan keluarga maupun dihadapan masyarakat 

umum dan menciptakan masyarakat yang mencintai 

ajaran agama Islam. 

 

E. Berbusana Muslim/Muslimah 

1. Pengertian Busana Muslim/Muslimah 

Busana muslim/muslimah atau yang lebih 

dikenal dengan pakaian (sandang) adalah salah satu 

kebutuhan pokok manusia disamping makanan 

(pangan) dan tempat tinggal (papan). Selain berfungsi 

menutup tubuh, pakaian juga dapat merupakan 

pernytaan lambang status seseorang dalam masyarakat. 

Sebab berpakaian ternyata merupakan perwujudan dari 

sifat dasar manusia yang mempunyai rasa malu 

sehingga berusaha selalu menutup tubuhnya. Menurut 

etimologi busana adalah segala sesuatu yang menempel 

pada tubuh dari ujung rambut sampai ujung kaki 

sedangkan menurut terminologi busana adalah pakaian 

yang kita kenakan setiap hari dari ujung rambut sampai 

ujung kaki beserta segala perlengkapannya, seperti tas, 

sepatu, dan segala macam perhiasan atau eksesories 

yang melekat padanya. Dalam ajaran Islam, pakaian 

bukan semata-mata masalah budaya, fhasion ataupun 

mode. Islam menetapkan batasan-batasan tertentu 

untuk laki-laki maupun perempuan.
46

 

Pengertian busana muslim adalah Pakaian atau 

Busana yang di pakai semua umat Islam baik itu Laki-

laki (Muslim) maupun Perempuan (Muslimah) dalam 

                                                             
46Muhammad Mutawalli Sya‟rawi, Fiqih Wanita, (Jakarta: Al-

Maktabah at-Taifiqiyah, 2004), 471. 
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aktivitas keseharian, sandang atau pakaian merupakan 

salah satu kebutuhan pokok manusia.
47

 

2. Hukum Berbusana Muslim/Muslimah 

Hukum busana pun terkait dengan status 

hukumnya, busana terbagi menjadi  lima macam yakni 

busana yang diharamkan bagi setiap mukallaf, yang 

diharamkan bagi pihak tertentu tapi tidak bagi yang 

lain, yang makruh,  yang mubah, dan yang mumtannaz 

„anhu ( mencolok). 

Busana yang diharamkan bagi setiap mukallaf, 

yakni busana hasil Ghashab (memakai milik orang lain 

tanpa izin). Sementara yang diharamkan bagi pihak 

tertentu tapi tidak bagi yang lain adalah sutra halal bagi 

perempuan dan bagi laki laki yang telah „Akil Baligh. 

Ada lagi kategori hukum dalam  berbusana, 

yaitu wajib dan mandub (sunnah). Kewajiban dalam 

berbusana ada dua jenis : 

a. Yakni yang kembali pada hak Allah SWT.  

Kewajiban dalam berbusana yang kembali pada 

hak Allah swt adalah menutup aurat dari 

pandangan mata orang-orang sebagaimana telah 

kami jelaskan dalam pembahasan larangan 

telanjang. 

b. Yakni yang kembali pada hak manusia secara 

khusus. 

Sedangkan kewajiban dalam bebrusana yang 

kembali pada hak manusia adalah yang melindungi 

dirinya dari panas, dingin dan segala macam 

bahaya.Ketentuan tersebut merupakan standar 

wajib dalam berbusana yang tidak boleh 

ditinggalkan, karena bisa jadi salah satu faktor yang 

                                                             
47M.Alimkoiri, FiqihBusana, (Yogyakarta :Kalimedia, 2016), 
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membantu menyakiti dirinya, dan hal itu 

diharamkan. 

Sementara itu, kesunahan dalam berbusana juga 

ada dua macam: 

a. Yakni kesunahan berbusana dalam kaitannya 

dengan hak Allah, yaitu memakai kain atasan  

tertutup jika bersama sekelompok orang dan 

ditengah banyak orang. 

b. Yakni kesunahan yang menjadi hak makhluk, yakni 

memakai busana sebagai perhiasan bisa menjaga 

citra diri, tidak membuat pemakainya di lecehkan, 

dan tidak mengurangi harga dirinya ditengah 

tengah masyarakat. 

c. Adapun kemakruhan dalam berbusana antara lain: 

1. Al-iqtiah yakni, memakai sorban tanpa 

melingkarkannya di bawah rahang. Sementara 

yang mustahabb adalah at-talahhi, yakni 

memakai sorban dengan melingkarkannya 

kerahang atau janggut. 

2. Memakai busana yang berbeda dengan umum 

bangsa arab dan menyerupai busana orang-

orang barat (non- muslim). 

3. Memanjangkan ujung kain bawahan (dzail). 

4. Isytimal ash-shama(dalam shalat), yakni 

membungkus kedua ujungnya pada satu sisi, 

sehingga satu tanganya tidak memiliki tempat 

keluar. 

5. At-talatssum yakni bercadar dan menutup 

hidung saat shalat. 

6. Bergaya berpakaian mirip perempuan bagi laki 

laki dan sebaliknya, sebab Allah SWT. 

Melaknat pelakunya dan mengancamnya 

dengan sanksi yang berat di hari kiamat. 
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7. Memakai busana tipis yang tembus pandang 

hingga menerawang badan.Shalat dengan 

memakai baju seperti itu juga tdak akan sah 

dalam shalatnya. 

8. Disebutkan dalam beberapa hadis yang 

diwirayatkan dari Nabi SAW. Beliau membenci 

celana panjang kedodoran yang longgar dan 

panjang hingga menyentuh punggung tumit.
48

 

Menutup aurat termasuk adab yang 

agung yang diperintahkan dalam Islam 

sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur an Surah 

Al-A‟raf ayat 26. Bahkan laki-laki dan wanita 

dilarang melihat aurat sebagian mereka karena 

akan menimbulkan kerusakan. Syariat Islam 

datang untuk menutup setiap pintu yang bisa 

membawa seseorang kepada keburukan, dan 

aurat adalah ssesuatu yang seseorang tidak 

senang menampakan dan melihanya. 

Kesimpulannya, pakaian terbaik adalah pakaian 

yang dapat menutupi auratnya,sebaik baik 

warna pakaian adalah pakaian yang berwarna 

putih.
49

 

3. Adap Berbusana Muslim/Muslimah 

Standar berpakaian itu ialah taqwa yaitu 

pemenuhan ketentuan-ketentuan agama. Berbusana 

muslim dan muslimah merupakan pengamalan 

akhlak terhadap diri sendiri, menghargai dan 

menghormati harkat dan martabat dirinya sendiri 

sebagai makhluk yang mulia. Berikut adalah kaidah 
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umum tentang cara ataupun adap dalam berpakaian 

yang sesuai dengan ajaran Islam yang mulia:
50

 

1. Gunakan pakaian yang halal 

Hendaknya pakaian yang digunakan halal 

bahannya, juga halal cara mendapatkannya 

serta halal harta yang digunakan untuk 

mendapatkan pakaian tersebut. Dari Abu 

Hurairah Ra. Nabi Shallallahu‟alaihi Wasallam 

bersabda: 

ٌَّ هللاَ أََيَس  إِ َٔ ٌَّ هللاَ طٌٍَِّة ََل ٌَْقثَُم إَِلَّ طٍَِّثًا،  أٌََُّٓا انَُّاُس، إِ

ُسُم  ، فَقَاَل: }ٌَا أٌََُّٓا انسُّ ٍَ ْسَسهٍِ ًُ ِّ اْن ا أََيَس تِ ًَ ٍَ تِ ْؤِيٍُِ ًُ اْن

هُٕا َصانِ  ًَ اْع َٔ ِّثَاِخ  ٍَ انطٍَّ ٌَ ُكهُٕا ِي هُٕ ًَ ا تَْع ًَ ًَِّ تِ ًحا، إِ

ٍْ طٍَِّثَاِخ َيا  ٍَ آَيُُٕا ُكهُٕا ِي قَاَل: }ٌَا أٌََُّٓا انَِّرٌ َٔ َعهٌٍِى{ 

فََس أَْشَعَث أَْغثََس،  ُجَم ٌُِطٍُم انسَّ َزَشْقَُاُكْى{ ثُىَّ َذَكَس انسَّ

ُّ َحسَ  ًُ َيْطَع َٔ  ، ، ٌَا َزبِّ اِء، ٌَا َزبِّ ًَ ِّ إِنَى انسَّ ٌْ دُّ ٌََد ًُ اٌو، ٌَ

ُغِرَي تِاْنَحَساِو، فَأَََّى  َٔ َيْهثَُسُّ َحَساٌو،  َٔ َيْشَستُُّ َحَساٌو،  َٔ

   ٌُْستََجاُب نَِرنَِك؟

“Wahai manusia, sesungguhnya Allah itu 

baik dan tidak menerima kecuali yang baik. 

Sesungguhnya apa yang Allah perintahkan 

kepada orang mukmin itu sama sebagaimana 

yang diperintahkan kepada para Rasul. Allah 

Ta‟ala berfirman, „Wahai para Rasul, 

makanlah makanan yang baik dan kerjakanlah 

amalan shalih‟ (QS. Al Mu‟min: 51). Alla 

Ta‟ala berfirman, „Wahai orang-orang yang 

beriman, makanlah makanan yang baik yang 

telah Kami berikan kepadamu‟ (QS. Al 

Baqarah: 172). Lalu Nabi menyebutkan cerita 

seorang lelaki yang telah menempuh 
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perjalanan panjang, hingga sehingga 

rambutnya kusut dan berdebu. Ia 

menengadahkan tangannya ke langit dan 

berkata: „Wahai Rabb-ku.. Wahai Rabb-ku. 

“padahal makanannya haram, minumannya 

haram, pakaiannya haram, dan ia diberi makan 

dari yang haram. Bagaimana mungkin doanya 

dikabulkan?” (HR. Muslim No.1015). 

2. Pakaian harus menutup aurat, longgar tidak 

membentuk lekuk tubuh dan tebal yakni tidak 

memperlihatkan apa yang ada dibaliknya. 

Sebagaimana di jelaskan dalam Al-Qur„an 

surah Al-A„raf ayat 26.
51

 

3. Tidak menyerupai lawan jenis 

Haram bagi seorang laki-laki untuk bergaya, 

berdan-dan atau berpakaian menyerupai wanita, 

begitu pula sebaliknya. Rasulullah SAW 

melaknat orang yang meyerupai lawan jenisnya 

dalam penampilan. Imam al-Bukhari 

meriwayatkan dalam kitab shahihnya: 

ًُّ َصهَّى ٍَ انَُّثِ ا قَاَل نََع ًَ ُُْٓ ُ َع ًَ هللاَّ ٍِ َعثَّاٍس َزِض ٍْ اْت  َع

 ٍْ ََلِخ ِي تََسجِّ ًُ اْن َٔ َجاِل  ٍْ انسِّ ٍَ ِي َخَُّثٍِ ًُ َسهََّى اْن َٔ  ِّ ٍْ ُ َعهَ هللاَّ

أَْخَسَج فََُلًَا  َٔ ٍْ تٍُُٕتُِكْى  قَاَل أَْخِسُجُْْٕى ِي َٔ انَُِّساِء 

 ًٌ ُس فََُل ًَ أَْخَسَج ُع أَ  

Dari Ibnu Abbas radhiallahu „anhu, dia 

berkata“Rasulullah shallallahu alaihi wasallam 

melaknat kaum pria yang menyerupai kaum 

wanita dan kaum wanita yang menyerupai 

kaum pria.”(HR. al-Bukhari No. 5435).
52

 

4. Memulai dari sebelah kanan 
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Hendaknya memulai memakai pakaian dari 

sebelah kanan. Dari „Aisyah radhiyallahu ‟anha, 

ia berkata: 

ٍُ فًِ  ًُّ َ ٌَ ٌُْعِجثُُّ انتٍَّ َسهََّى َكا َٔ  ِّ ٍْ ُ َعهَ ًَّ َصهَّى هللاَّ ٌَّ انَُّثِ أَ

ِّ ُكهِّّ ِِ فًِ َشأَِْ طُُِٕٓز َٔ  ِّ هِ تََسجُّ َٔ  ِّ هِ  تََُعُّ

“Nabi Shallallahu‟alaihi Wasallam 

membiasakan diri mendahulukan yang kanan 

dalam memakai sandal, menyisir, bersuci dan 

dalam setiap urusannya” (HR. Bukhari No. 

168).
53

 

5. Pakaian tidak merupakan pakaian syuhroh 

(untuk ketenaran). Imam Ibnu Majah 

meriwayatkan dalam kitab sunannya: Dari Ibnu 

Umar radhiallahu anhu ia berkata bahwa 

Rasulallah shallallahu alaihi wasallam telah 

bersabda: 

َب َيَرنٍَّح يَ  ْٕ ٍََْا أَْنثََسُّ هللاُ ثَ َْٓسٍج فًِ اندُّ َب ُش ْٕ ٍْ نَثَِس ثَ

َو اْنقٍَِاَيح ْٕ ٌَ 

 "Barangsiapa mengenakan pakaian 

ketenaran di dunia niscaya Allah akan 

mengenakan padanya pakaian kehinaan di hari 

Kiamat." (HR. Ahmad, Abu Dawud, An-Nasa‟i 

dan Ibn Majah Nomor. 3606-3607). 

 

6. Membaca doa ketika hendak memakai pakaian. 

Adapun doanya sebagai berikut: 

َٕ نَُّ  ٍِْس َياُْ َخ َٔ  ِِ ٍِْس ٍْ َخ ُٓىَّ اَِِّى اَْسأَنَُك ِي
تِْسِى هللاِ اَنهّّٰ

نَُّ  َٕ َيا ُْ َشسِّ َٔ  ِِ ٍْ َشسِّ ُذتَِك ِي ْٕ اَُع َٔ  

 Artinya: Ya Allah bagimu segala puji engkau 

yang telah memakaikan pakaian itu kepadaku 

aku meminta kepadamu untuk memperoleh 
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kebaikannya (pakaian) dan kebaikan apa saja 

yang ia dibuat untuknya. Dan aku berlindung 

kepadamu dari keburukannya dan keburukan 

apa saja yang ia dibuat untuknya.  

4. Batasan Aurat Dalam Islam 

Aurat laki-laki yang diperintahkan untuk 

ditutupi selain dari isteri dan budak wanitanya 

adalah mulai dari pusar hingga lutut. Adapun 

wanita, seluruh tubuhnya adalah aurat kecuali 

untuk suaminya, sedangkan kepada mahramnya 

maka mereka boleh melihat apa yang biasa 

Nampak, seperti wajah , kedua tangan, rambut, 

leher, dan semisalnya. dan aurat wanita di depan 

anak-anak mulai dari pusar hingga lutut. 

a. Batasan Aurat Laki-Laki 

Islam telah menetapkan batas-batas untuk aurat 

lelaki dan perempuan. dalam istilah Syariat. Aurat 

adalah bagian anggota tubuh yang wajib ditutup. 

Islam telah menetapkan aurat laki-laki antara pusar 

sampai dengan lutut. Mereka diperintahkan untuk 

tidak membukak aurat di hadapan orang lain, dan 

dilarang pula melihat aurat orang lain. 

b. Batasan-Batsan Aurat Wanita 

Batas-batas aurat wanita lebih luas dari pada 

aurat laki-laki. Setiap wanita di wajibkan menutup 

seluruh tubuhnya, kecuali muka dan telapak tangan, 

dari pandangan laki-laki yang bukan muhrimnya. 

Mereka tidak di larang menampakan zinat 

(perhiasannya) kepada beberapa golongan lelaki 

dan wanita. 

Dapat kita tarik kesimpulan bahwa seluruh 

tubuh wanita kecuali wajah dan kedua telapak 

tangan adalah aurat yang wajib ditutupi. Mereka 
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dilarang menampakan auratnya tersebut kecuali di 

dalam lingkaran orang orang tertentu. 

5. Fungsi Busana Muslim/Muslimah 

Begitu hebatnya pengaruh budaya dan mode 

dalam berpakaian, membuat manusia lupa 

memahami hakikat dari fungsi adanya pakaian. 

Dalam hal ini Islam sebagai agama yang salih li 

kulli zaman wa makan memberikan perhatian yang 

besar terhadap fungsi berpakaian. Berikut fungsi 

pakaian ataupun busana dalam Al-Qur an: 

1. Penutup Aurat Bagi Kaum Muslim/Muslimah 

Fungsi pakaian/ busana dalam Al-Qur an yang 

paling utama dalah untuk menutup aurat, 

sebagaimana disebutkan dalam ayat berikut ini: 

              

                

              

                  

Maka syaitan membujuk keduanya (untuk 

memakan buah itu) dengan tipu daya. tatkala 

keduanya telah merasai buah kayu itu, nampaklah 

bagi keduanya aurat-auratnya, dan mulailah 

keduanya menutupinya dengan daun-daun surga. 

kemudian Tuhan mereka menyeru mereka: 

"Bukankah aku telah melarang kamu berdua dari 

pohon kayu itu dan aku katakan kepadamu: 

"Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang 

nyata bagi kamu berdua?" (QS. Al-A‟raf/7:22).
54
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2. Hiasan dan Pakaian Ketaqwaan. 

Sebagai perhiasan. Maksudnya ialah sebagai 

perhiasan untuk memperindah penampilan di 

hadapan Allah dan sesama manusia. Seseorang 

bebas merancang dan membuat bentuk atau mode 

serta warna pakaian yang di anggap indah, 

menarik, serta menyenangkan, selama tidak 

melanggar batas-batas yang telah ditentukan oleh 

syariat Islam.  

3. Sebagai pelindung tubuh dari hal-hal yang 

merusak, seperti panas, dingin, angin kencang, 

sengatan matahari yang mengganggu ketentraman 

dan sebagainya. 

4. Pembeda antara satu dengan yang lainnya (Sifat 

dan Profesi). 

               

              

                   

Hai Nabi, Katakanlah kepada isteri-isterimu, 

anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri 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. dan Allah 

adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. 

(QS. Al-Ahzab/33:59).
55

 

 

                                                                   
 

55 Ibid., 340. 
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Ayat ini menunjukkan bahwa fungsi pakaian 

adalah sebagai identitas yang membedakan sifat 

atau profesi antara satu orang dengan yang lainnya. 

Sebagaimana ayat tersebut turun untuk 

membedakan antara perempuan muslimah dengan 

perempuan jahiliyyah yang tidak mau menutup 

auratnya.  

Islam menganjurkan umatnya untuk 

memadupadankan semua fungsi tersebut atau 

minimal untuk menutup aurat. Namun, adapula 

yang mengabaikan fungsi pakaian untuk menutup 

auratnya dan lebih mementingkan fashionsaja. 

Sebaliknya, adapula yang hanya mencukupkan 

sekedar berpakaian tanpa mengindahkan  yakni, 

dengan berpakaian sekenanya saja, bahkan tidak 

indah dipandang mata.  



 

79 
 

DAFTAR PUSTAKA 

 

Departemen Agama RI, Al-Quran Dan Terjemahan, Bandung: 

CV Penerbit Doponegoro, 2006. 

 

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-Undangan Pasal 5 dan 

Penjelasannya Jo Undang-Undang Nomor 32 Tahun 

2004 Tentang Pemerintah Daerah Pasal 137. 

 

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan, Ketentuan Pasal 15. 

 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan. 

 

Perda Nomor 31 Tahun 2007 Tentang Pemakaian Busana 

Muslim Dan Muslimah Dilingkungan Pemerintah 

Kabupaten Mandailing Natal. 

 

Abu Daud Busroh, Capita Slecta Hukum Tata Negara, Jakarta: 

PT RINEKA  CIPTA, 1994. 

 

Askolani Ali Fikri, Mari Mengenal Lebih Dekat Mandailing 

Natal, Panyabungan: Mata Pribumi Media, 2011. 

 

Badan Pusat Statistik Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten 

Mandailing Natal Dalam Angka, Mandailing Natal, 

CV. Rilis Gravfika, 2019. 

 

Bagir Manan, Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut 

UUD 1945, Jakarta: Sinar Harapan, 1994. 

 

Bambang Sugiyono, Metode Penelitian Hukum, Suatu 

Pengantar, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002. 

 



80 
 

 

Charles O. Jones, Pengantar Kebijakan Publik, Jakarta: Raja 

Grafindo Persada, 1996. 

 

Deddy Mulyadi, Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik, 

Bandung: Alfabeta,2016. 

 

Djoko Prakoso, Proses Pembuatan Peraturan Daerah, Jakarta: 

Ghalia Indonesia,      1989. 

Halim, Hamzah Redindo, Kemal, Cara Praktis Menyusun & 

Merancang Peraturan Daerah, Jakarta: Kencana, 

2009 

 

Ida Zuraida, Teknik Penyusunan Peraturan Daerah, Jakarta: 

Sinar Grafika, 2013. 

 

Irawan Soejito, Teknik Membuat Peraturan Daerah, Jakarta: 

Bina Aksara, 1989. 

 

Iqbal Hasan, Pokok-pokok Materi Metodelogi Penelitian dan  

Aplikasinya, Jakarta : Ghalia Indonesia, 2002. 

 

Juliansyah, Metode Penelitian, Jakarta : Kencana, 2010. 

 

Khairuddin, Iwan Satriawan, Hukum Tata Negara (Pasca 

Amandemen UUD Negara Republik Indonesia Tahun 

1945), Depok: Rajawali Pers, 2018. 

 

Leo Agustino, Dasar-Dasar Kebijakan Publik, Bandung: 

Alfabeta, 2008. 

 

Mahendra Putra Kurnia, Pedoman Naskah Akademik Perda, 

Partisipatif, Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2007. 

 

M.Alim koiri, Fiqih Busana, Yogyakarta : Kalimedia, 2016. 

 

Muchlis Hamdi, Memahami Ilmu Pemerintahan, Jakarta: 

Rajawali Pers, 2011. 

 



81 
 

 

Mudrajad Kuncoro, Otonomi Daerah Menuju Era Baru 

Pembangunan Daerah Universitas Gajah Mada: PT. 

Glora Aksara Pratama, 2014. 

 

Muhammad Iqbal, Fiqh Siaysah, Jakarta : Prenada Media 

Group, 2014. 

 

Muhammad Mutawalli Sya‟rawi, Fiqih Wanita, Jakarta: Al-

Maktabah at-Taifiqiyah, 2004. 

 

Nana Sudjana, Tuntunan Penyusunan Karya Ilmiah, Bandung: 

Sinar Baru, 1991. 

 

Nurdin Usman, Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum, 

Jakarta: Grasindo, 2002. 

 

UmbuRauta, KontitusionalitasPengujianPeraturan Daerah, 

Yogyakarta: Genta Publishing , 2016. 

 

Rian Nugroho, Public Policy, Jakarta: PT. Elex Media 

Komputindo, 2012. 

 

Sarman, Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia, Jakarta:PT 

Rineka Cipta,2011. 

 

Sirajuddin, HukumAdministrasiPemerintahan Daerah, Malang: 

Setara Pers, 2016. 

 

Sugiyono, Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan 

R&D, Bandung: ALFABETA, 2016. 

 

Sutrisno Hadi, Metodologi Penelitian, Jakarta:Rieneka Cipta 

2006. 

 

Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Etika Islam Sehari-Hari, Jakarta 

: Zaman, 2015. 

 



82 
 

 

Abd Salam, “Kedudukan Dan Fungsi Peraturan Daerah 

(PERDA) Sebagai Bagian Dari Hukum Nasional”. 

Jurnal Pleno De Jure, Vol. 4 No. 5 Desember 2015. 

 

Ari Wibowo, “Pengaturan peraturan”. Jurnal Hukum, Vol.14 

No.3 Juli  2007. 

 

Ahmad Fauzi, “Pakaian Wanita Muslimah Dalam Perspektif 

Hukum Islam”. Jurnal Iqtishodia, Vol. 1  Maret 2016. 

 

Efa Rodiah Nur, ”Dominasi Positisme Ilmu Hukum (Suatu 

Pergeseran Paradisma Ilmu Hukum Indoneisa Dari 

Teks Menuju Realitas Hukum Yang Berkeadilan)”, 

Jurnal Asas, Vol. 9 2017. 

 

Jumaidi, “Kedudukan Dan Fungsi Peraturan Daerah (PERDA) 

Kabupaten/Kota Sebagai Instrumen Otonomi Daerah 

Dalam Sitem Perundang-Undangan Di Indonesia”. 

Jurnal Hukum Unsulbar, Jilid 1 April 2018. 

 

Nur cahaya Simamora, “Problematika Pelaksanaan Peraturan 

Daerah No. 06 Tahun 2006 Tentang Busana 

Muslim/Muslimah Di Kantor Komisi Pemilihan Umum 

Dan Kantor  Camat Padangsidimpuan Hutaimbaru”. 

Hukum Tata Negara IAIN, Padang Sidimpuan, 2018. 

 

 Berita, “Peraturan Daerah Tentang Pemakaian Busana Muslim 

Dan Muslimah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten 

Mandailing Natal”. (On-Line), tersedia 

di:https://madina.go.id/peraturan-daerah-tentang 

pemakaian-busana-muslim-dan-muslimah-di-

lingkungan-pemerintah-kabupaten-mandailing-natal/.(14 

November 2020). 

  

Redaksi, “Pemkab Keluarkan Aturan Setiap Jumat Pakai 

Sarung”(On-Line),tersedia di:https:beritahuta.com/asn-

kaget-pemkab-madina-keluarkan-aturan-setiap-jumat 

pakai-kaian-sarung/. (14 November 2020). 

  


