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Banda Aceh — Kaum perempuan Aceh harus bisa memposisikan diri pada tataran yang sesuai 

dengan Syariat Islam yang berlaku di Aceh. Tidak hanya itu, kaum perempuan Aceh harus 

mampu melihat dinamika social terkini yang terjadi dalam masyarakat, terutama di Aceh. 

 

Demikian yang terungkap dalam diskusi publik bertajuk Transformasi Citra Perempuan Aceh 

yang berlangsung di caf� De’Helsinki, Banda Aceh , Sabtu (7/11). Dalam diskusi yang dipandu 

oleh M Alkaf dari Aceh Institute tersebut, banyak hal yang dikritisi terutama yang menyangkut 

polemic pemilihan Qory Sandioriva sebagai Putri Indonesia 2009 beberapa waktu lalu. 

“Sebenarnya masalah Qory ini, kalau dari sudut pandang ulama di Aceh justru menjadi sebagai 

dakwah karena dia telah menunjukkan bahwa Aceh itu seperti apa,” Tgk Faisal Ali, dari Majelis 

Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh. 

 

Senada dengan Tgk Faisal, Aktivis LSM Suraiya Kamaruzzaman mengatakan, bahwa 

sebenarnya ada kasus yang lebih harus diperhatikan yang justru terjadi di Aceh dari sekedar 

kasus Qory yang banyak diperdebatkan. “Apakah jika Qory telah memakai busana muslim, maka 

dia baru dikatakan orang Aceh. Bagus tidaknya Aceh bukan dilihat dari sudut pandang demikian. 

Biarlah ia disana dengan kepribadiannya, kita disini harusnya tetap menjalankan Syariat Islam 

sebagaimana aturannya,” kata dia. 

 

Teungku Faisal yang akrab disapa Lem Faisal ini menyampaikan, ada hal yang saat ini sangat 

mengawatirkan para ulama di Aceh. “Bukan persolan Qanun-qanun yang belum selesai dibahas, 

namun adanya ketidakmauan masyarakat untuk melaksanakan apa yang tertuang dalam qanun 

tersebut,” ujarnya. 

 

Dia menilai, hal itu dikarenakan belum adanya Qanun yang permanent yang bisa diterima 

masyarakat. “Bisa kita lihat saat Qanun Syariat Islam lahir, banyak pihak yang mendesak agar 

terus direvisi dan direvisi lagi,” papar Faisal. 

 

 Lain halnya dengan Syarifah Mardhatillah dari Mitra Sejati Perempuan Indonesia (Mispi) Aceh. 

Menurutnya, nilai-nilai kerohanian perlu ditingkatkan agar citra perempuan Aceh bisa 

diwujudkan melalui pemahaman terhadap Syariat Islam.[003] 
 


