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Banda Aceh - Pemberitaan oleh sebuah media lokal di Aceh terkait perayaan malam Tahun Baru 

2011 beberapa waktu lalu di Hotel Hermes, sebuah hotel mewah berbintang Banda Aceh, menuai 

kontroversi. Pasalnya dalam kegiatan tersebut berindikasi terjadinya pelanggaran Syariat Islam 

(SI).  

 

Menindak lanjuti permasalahan tersebut, pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) 

bersama unsur Polda Aceh, Majelis Permusyawarahan Ulama (MPU), Dinas Syariat Islam, 

Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilyatul Hisbah (Satpol PP dan WH) serta pimpinan hotel 

melakukan pertemuan di Aula Serbaguna DPRA, Jumat (7/1) siang. 

 

Ketua Komisi A DPRA Tgk Adnan Beuransah mengatakan tujuan pertemuan adalah untuk 

mengetahui fakta terkait indikasi adanya pelanggaran SI yang dilakukan pada kegiatan malam 

Tahun Baru tersebut. 

“Ada sinyalemen yang menyebutkan bahwa kegiatan yang dilakukan pada malam itu juga 

dibekingi oleh pihak-pihak tertentu yang tidak ingin SI berjalan di Aceh,” tambahnya. 

 

Menanggapi hal itu, Manager Hotel Hermes, Octowandi mengatakan, pihaknya sudah 

mendapatkan izin dari aparat terkait yaitu Dir Intelkam Polda serta dari MPU Kota Banda Aceh 

untuk menggelar acara pada malam tahun baru. 

 

“Namun pada saat acara mungkin ada yang berpakaian yang agak terbuka, dan kami juga tidak 

begitu mengawasinya. Lantas ada wartawan yang masuk serta mengambil foto dan 

mengekposenya ke media,” aku Octo. 

 

Octo melanjutkan, pihak Hotel Hermes sendiri juga mendukung pelaksanaan Syariat Islam di 

Aceh dengan mengarahkan kepada pengunjung agar mematuhi aturan tersebut. “Namun karena 

ada faktor lainnya, mungkin hal seperti ini bisa terjadi,” kilahnya. 

 

Sementara itu, Wadir Reskrim Polda Aceh AKBP Dedy Setyo yang mewakili Kapolda 

mengungkapkan, terkait perizinan yang diberikan untuk pelaksanaan keramaian di suatu tempat, 

haruslah mematuhi aturan yang ada.  

 

“Apalagi di Aceh yang ada aturan khusus seperti Qanun SI yang harus dijalankan. Demikian 

juga ada pihak-pihak lain seperti WH yang bertugas mengawasi. Izin tersebut bisa saja dicabut 

jika terdapat pelanggaran didalam pelaksanaan kegiatan,” imbuh Dedy. 

 

Senada itu Kepala Dinas SI Propinsi Aceh Rusdi Ali Muhammad menambahkan, izin yang 

dimaksud adalah dengan persyaratan-persyaratan tertentu yang harus dilaksanakan. 

 

“Aceh berlaku hukum positif berupa Qanun yang setara dengan Peraturan Daerah. Makanya kita 

sangat menyesalkan jika ada pihak yang melakukan kegiatan-kegiatan seperti hiruk pikuk malam 

tahun baru dengan melanggar SI,” keluh dia. 



 

Di bagian lain mewakili Pengusaha Hotel dan Restauran Indonesia (PHRI) Aceh Agus Eko 

menyampaikan keprihatinan atas kasus yang melibatkan salah satu hotel mewah tersebut. “Ke 

depan kami sendiri akan lebih berkoordinasi dengan rekan-rekan pengusahan hotel lainnya agar 

mematuhi aturan yang berlaku di Aceh yaitu Syariat Islam,” ujar Agus yang juga Manager Hotel 

Medan, Banda Aceh. 

 


