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ABSTRAK 
 

Wilayatul Hisbah (WH) merupakan sebuah lembaga hukum yang membantu jalanya Syariat Islam di Aceh 

dengan tugas utamanya mengawasi, membina, dan melakukan advokasi terhadap pelaksanaan peraturan 

perundang undangan dibidang Syariat Islam dalam rangka menegakkan Amar Ma’ruf Nahi Mungkar. 

Secara fungsional, lembaga ini didefinisikan sebagai lembaga pembantu tugas kepolisian di Aceh dalam 

membina, melakukan advokasi, mengawasi, dan dapat berfungsi sebagai Polisi Kusus atau PPNS.Adapun 

permasalahan dalam penelitian ini mengenai dasar hukum kewenangan serta faktor penghambat penyidik 

PPNS dalam melakukan penyidikan perkara Jinayah di Aceh.Pendekatan masalah yang digunakan melalui 

yuridis normatifempiris. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang pemerintah Acehmenjadikan 

kelembagaan WH lebih definitive terhadap berbagai bidang, diantaranya adalah bidang kewenangan, 

tugas dan pembentukan penyidik PPNS mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku secara 

nasional dan dibawah pengawasan Korwas Penyidik Polri maka WH berwenang melakukan penahanan 

Tersangka pelanggar Qanun Jinayah, kesimpulan WH masih Memiliki kekurangan Finansial dalam 

melakukan penahanan. 

 

Kata Kunci : Penahanan, Qanun, Wilayatul Hisbah. 

 
__________________________________________________________________________ 
 

 
1. Pendahuluan 

Seiring pemberlakuan undang-undang Republik 

Indonesia No. 44 tahun 1999 tentang penyele-

nggaraan keistimewaan provinsi daerah istimewa 

Aceh dan Undang-Undang No. 18 tahun 2001 

tentang Otonomi Khusus Provinsi Nanggroe Aceh 

Darussalam serta PERDA No. 5 tahun 2000 ten-

tang pelaksanaan Syari‟at Islam maka terbentuklah 

sebuah lembaga Wilayatul Hisbah yang dikuatkan 

dengan Surat Keputusan (SK) Gubernur Nanggroe 

Aceh Darussalam No 01 tahun 2004 tentang 

organisasi dan tata kerja Wilayatul Hisbah yang 

keberadaannya diharapkan dapat mengawasi 

pelaksanaan Syari‟at Islam di Nanggroe Aceh 

Darussalam.
1
 

                                                 
1
 Syahrizal Abbas, Analisis Terhadap Qanun Hukum 

Jinayah dan Qanun Acara Jinayah, Dinas Syariat Islam 

Aceh, Darussalam, 2015 halaman 5. 

Kemudian setelah berbagai pertimbangan pada 

tanggal 1 Agustus 2006 Presiden Republik 

Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono menyetujui 

pengesahan Rancangan Undang-Undang Nomor 11 

Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (selan-

jutnya disingkat UUPA). UUPA merupakan 

undang-undang yang mengatur jalannya stuktur 

pemerintahan Provinsi Aceh pengganti undang-

undang sebelumnya tentang undang-undang 

Otonomi Khusus Nomor 18 Tahun 2001, dalam 

UUPA inilah kewenangan Wilayatul Hisbah 

memiliki landasan hukum sebagai penyidik PPNS 

dibawah naungan Qanun Aceh Tentang Hukum 

Acara Jinayah. 

Sementara dalam Qanun Nomor 06 Tahun 2014 

tentang Hukum Acara Jinayah dalam Bab I 

Ketentuan Umum, Pasal 1 butir 13 menyebutkan 

bahwa lembaga Wilayatul Hisbah yang selanjutnya 

disingkat dengan WH adalah sebuah lembaga yang 
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berfungsi melakukan sosialisasi, pengawasan, 

pembinaan, penyelidikan, penyidikan dan pelak-

sanaan hukuman terhadap pelanggar Syariat Islam 

di Aceh. Sementara dalam Qanun Nomor 11 Tahun 

2004 Tentang Tugas Fungsional Kepolisian 

Nanggroe Aceh Darussalam menyebutkan bahwa 

Wilayatul Hisbah adalah lembaga pembantu tugas 

kepolisian yang bertugas membina, melakukan 

advokasi dan melakukan pengawasan Amar Ma’ruf 

Nahi Munkar dan dapat berfungsi sebagai POLSUS 

dan PPNS. 

Dengan demikian maka Qanun Acara jinayah 

memberikan kewenangan kepada Wilayatul Hisbah 

dalam melakukan penyidikan terhadap para 

pelanggar Qanun di Aceh. Dari asumsi ini maka 

secara otamatis fungsiWilayatul Hisbah sebagai 

penegak hukum dapat berjalan berdampingan 

dengan aparatur pemerintahan lainnya khususnya 

penyidik Polri. Berdasarkan uraian tersebut maka 

rumusan masalah yang akan dikaji adalah:  

(1) Bagaimanakah dasar hukum kewenangan 

penahanan oleh Wilayatul Hisbah dalam 

melakukan penyidikan perkara Jinayah di 

Aceh, dan  

(2) Bagaimanakah faktor penghambat Penyidik 

PPNS dalam melakukan penahanan tersangka 

pelanggar Qanun Jinayah di Aceh.  

2.  Landasan Teoritis 

Wilayatul Hisbah 

Yang disingkat dengan WH merupakan lemba-

ga/badan hokum yang berwenang meng-

ingatkan masyarakat tentang peraturan yang 

ada dan harus diikuti, cara menggunakan dan 

mentaati peraturan serta tindakan yang harus 

dihindari karena bertentangan dengan 

peraturan.
2
 WH juga dapat bertindak sebagai 

Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). 

Qanun Jinayah 

Berasal dari bahasa Arab, yaitu Qanna yang 

berarti membuat hukum, yang kemudian dapat 

di artikan sebagai hukum, peraturan, atau 

Undang-undang.  Ataupun Jinayah adalah 

pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang 

terhadap hak Allah, hak manusia, hak terhadap 

makhluk, dimana orang yang melakukan wajib 

menda-patkan hukuman yang sesuai, baik di 

dunia maupun di akhirat.  Secara umum 

                                                 
2
   https://www.DinasSyariahIslam.blogspot.com  

Qanun Jinayah dapat diartikan sebagai 

peraturan di daerah Aceh. 
3
 

Qanun acara Jinayah adalah hokum acara yang 

mengatur mengenai tata cara mencari dan 

mendapatkan kebenaran materil yang seleng-

kap-lengkapnya dari perkara Jinayah. Selanjut-

nya penehanan merupakan perbuatan atau cara 

menahan, penolakan, pemhambatan, penang-

kapan dan sebagainya.
4
  Penahanan yang di-

maksudkan disini adalah penempatan tersang-

ka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyi-

dik atau penuntut umum atau hakim dengan 

penempatannya sesuai dengan Undang-undang 

yang berlaku.  

3.  Metodologi Penelitian 

Penelitian tentang “Urgensi Penahanan Tersangka 

Oleh Wilayatul Hisbah Dalam Penyidikan Perkara 

Jinayah Di Aceh”. Merupakan suatu penelitian 

hukum yang dilakukan di Profinsi Aceh mengingat 

Aceh adalah satu-satunya Provinsi yang 

menjalankan Syariat Islam dengan berbagai 

kewenangannya dibawah naungan undang-undang.  

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini 

adalah Pendekayan Yuridis Normatif dan Yuridis 

Empiris.Pendekatan Yuridis Normatif diperoleh 

melalui studi kepustakaan dengan cara membaca, 

mempelajari kasus-kasus melalui pengkajian 

dokumen-dokumen serta pendapat para ahli 

hukum.
5
 Pelaksanaan penelitian normatif secara 

garis besar ditujukan kepada penelitian terhadap 

asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika 

hukum, penelitian terhadap sinkronisasi hukum, 

dan penelitian terhadap perbandingan hukum.
6
 

Selanjutnya untuk Pendekatan Yuridis Empiris 

dilakukan dengan cara melakukan wawancara 

langsung narasumber dilapangan secara mendalam 

kepada pihak-pihak penyidik PPNS Wilayatul 

Hisbah yang melakukan penahanan pelanggar 

Qanun Jinayah, serta jaksa dan hakim. 

4.  Hasil dan Pembahasan 

Mengingat bahwa perbuatanpenahanan merupakan 

suatu perbuatan yang harus dilakukan dengan 

                                                 
3
  Http://qanunjinayahdiaceh.blogspot.co.id 

4
   WJS. Poerwadaminta, Kamus hukum Bahasa Indonesia, 

Balai Pustaka, Jakarta 1983, halaman 998. 
5
  Ediwarman, Monograf Metodelogi Penelitian Hukum 

(Panduan Penelitian Tesis dan Desertasi), Program 

Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera 

Utara, Medan, 2010, Halaman 94 
6
  Ibid 

https://www.dinas/
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sangat hati-hati dan dengan penuh tanggung jawab, 

karena dengan sifatnya yang secara lansung dapat 

meniadakan kemerdekaan orang atau dapat 

membatasi kebebasan orang untuk menggunakan 

hak-haknya sebagai manusia, yang justru harkat 

dan martabatnya hendak dilindungi oleh Kitab 

Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Oleh 

karena itu, sudah selayaknya apabila masalah 

penahanan ini mendapat perhatian secara khusus 

dari penyelidik, penyidik, dan penyidik pembantu, 

agar wewenang untuk melakukan penahanan yang 

diberikan oleh undang-undang jangan sampai 

digunakan secara salah, baik karena disengaja 

maupun karena ketidaktahuan mengenai apa yang 

sebenarnya mereka lakukan menurut hukum atau 

mengenai apa yang harus diartikan dalam undang-

undang.
7
 

Pemahaman penahanan secara umum merujuk 

kepada KUHAP karena pada dasarnya penahanan 

merupakan salah satu bentuk pengekangan 

kebebasan terhadap seseorang yang diduga telah 

melakukan tindak pidana, sehingga penahanan 

dapat dikategorikan sebagai pelanggaran Hak Asasi 

Manusia (HAM). Namun demikian dalam proses 

peradilan pidana, penahanan boleh dilakukan oleh 

pejabat yang memiliki kewenangan dengan 

memperhatikan syarat sahnya dan perlunya 

penahanan yang telah ditentukan dalamundang-

undang.
8
 

Dasar hukum penahanan dalam KUHAP terdapat 

dalam Pasal 11 yang menyatakan bahwa untuk 

kepentingan penyidikan, penyidik atau penyidik 

pembantu atas perintah penyidik berwenang 

melakukan penahanan. Pasal 20 KUHAP juga 

menegaskan mengenai perintah penahanan yaitu 

perintah penahanan atau penahanan lanjutan 

dilakukan terhadap seorang tersangka atau 

terdakwa yang diduga keras melakukan tindak 

pidana berdasarkan bukti yang cukup, jika 

dikhawatirkan tersangka akan melarikan diri atau 

menghilangkan barang bukti dan mengulangi 

tindak pidana.
9
 

                                                 
 
7
   P.A.F Lamintang, Theo Lamintang, Pembahasan KUHAP 

Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana dan 

Yurisprudensi, Sinar Grafika, Jakarta, 2010 halaman 80. 
8
  Barda Nawawi, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, 

Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru, 

Kencana, Jakarta, 2008 halaman 171. 
9
  Anton Freddy Susanto, Wajah Peradilan Kita Kontriksi 

Sosial Tentang PenyimpanganMekanisme Kontrol dan 

akuntanilitas Peradilan Pidana, PT. Refika Aditama, 

Bandung, 2004 halaman 11. 

Oleh karena itu, selama dalam lingkungan kerja 

para penyidik terdapat seorang pemimpin para 

penyidik, sebaiknya masalah penentuan apakah 

seseorang perlu ditahan atau tidak dan surat 

penandatanganan surat-surat perintah penahanan 

itu ditangani langsung oleh pemimpin tersebut, dan 

hanya karena keadaan tertentu, hal tersebut tidak 

dapat dilaksanakan, maka pemimpin dari penyidik 

itu dapat melimpahkan pekerjaannya kepada 

seorang bawahannya yang dapat dipercayai.
10

 

Mengenai pentingnya penahanan terhadap 

tersangka dalam melakukan penyidikan perkara 

jinayah di Aceh, KUHAP mengatakan bahwa 

perintah penahanan atau penahanan lanjutan 

dilakukan terhadap seorang tersangka atau 

terdakwa yang diduga keras melakukan tindak 

pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal 

adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran 

bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan 

diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan 

atau mengulangi tindak pidana. Maka dapat 

diartikan bahwa tindakan penahanan itu adalah 

mencegah agar tersangka atau terdakwa tidak 

melarikan diri, merusak atau menghilangkan 

barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana.
11

 

Dari asumsi diatas dapat dipahami bahwa begitu 

pentingnya penahanan dalam melakukan 

penyidikan sebuah perkara, karena mengingat 

tersangka akan menghilangkan barang bukti, 

ataupun menghapaus barang bukti, bahkan 

melarikan diri, maka penahanan sangat diperlukan 

agar kinerja penyidik dapat berjalan dengan baik 

dan optimal.Berkaitan dengan pentingnya 

penahanan tersangka oleh Wilayatul Hisbah, maka 

ketentuan penahanandapat kita temui dalam Pasal 

21 Qanun Acara Jinayah “untuk kepentingan 

Penyidikan, Penuntutan, Penyidangan dan/atau 

pelaksanaan ‘Uqubat terhadap Tersangka, 

Terdakwa dan terpidana dapat dilakukan 

Penahanan”.
12

 

Menurut hemat penulis, ketentuan penahanan yang 

dimaksud diatas adalah dalam rangka pelaksanaan 

penyidikan sampai pelaksanaan hukuman bertujuan 

agar tidak tumpang tindihnya hukum antara 

KUHAP dengan Hukum Acara Jinayah. Kemudian 

agar terciptanya tujuan penahanan yang sesuai 

                                                 
10

  Ibid, halaman 81. 
11

  Mohd Taufik Makarao, Hukum Acara Pidana, Ghalia 

Indonesia, Jakarta, 2004 halaman 35. 
12

  Penjelasan: Penahanan untuk kepentingan pelaksanaan 

„Ukubat akan diperhitungkan dengan masa hukuman 

penjara yang dikenakan kepada terdakwa. Pengertian 

‘Ukubat adalah hukuman yang dijatuhkan oleh hakim 

terhadap pelanggaran Jarimah. 
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dengan prosedur yang berlaku, maka ketentuan 

tersebut juga diatur dalam Pasal 22 Qanun Acara 

Jinayat bahwa perintah penahanan dan  penahanan 

lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau 

terdakwa yang diduga keras  melakukan jarimah 

berdasarkan bukti permulaan yang cukup dan 

dalam hal adanya keadaan yang nyata-nyata 

menimbulkan kekhawatiran tersangka atau 

terdakwa akan melarikan diri, merusak atau 

menghilangkan barang bukti dan/atau mengulangi 

jarimah.
13

 

Selanjutnya penyidik atau penuntut umum dapat 

melakukan penahanan terhadap tersangka atau 

terdakwa yaitu dengan memberikan surat perintah 

penahanan atau penetapan hakim yang 

mencantumkan identitas tersangka atau terdakwa 

dan menyebutkan alasan penahanan serta uraian 

singkat jarimah yang dipersangkakan atau 

didakwakan. Dalam rangka proses penahanan maka 

tembusan surat perintah penahanan atau penahanan 

lanjutan atau penetapan hakim wajib diberikan 

secepatnya kepada keluarganya. 

Selanjutnya dalam Qanun Nomor 7 Tahun 2013 

Tentang Hukum Acara Jinayah diatur menganai 

kewenangan penyidik dalam melakukan 

penahanan, seperti dalam Pasal 4 menyebutkan 

bahwa penyelidik adalah pejabat Polri dan Polisi 

WH yang telah diberi wewenang oleh undang-

undang dan/atau qanun untuk melakukan 

penyelidikan. Selanjutnya dalam Pasal 6 ayat 1 

qanun yang sama juga memberikan definisi 

penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik 

Indonesia serta Pejabat Pegawai Negeri Sipil 

(PPNS) tertentu yang diberi wewenang khusus oleh 

undang-undang dan/atau qanun. Kemudian dalam 

Pasal 7 ayat 1 disebutkan bahwa sebagaimana 

dimaksud dalam pasal 6 ayat 1 diatas karena 

kewajibannya maka penyidik mempunyai 

kewenangan menerima laporan atau pengaduan 

serta mengadakan tindakan lain menurut hukum 

yang bertanggung jawab dan sesuai dengan prinsip-

prinsip Syariat Islam, tindakan lain yang dimaksud 

disini seperti penahnan, penggeledahan dan 

sebagainya. 

Dari berbagai penjelasan terhadap suptansi 

penahanan diatas maka penahan itu sangat 

diperlukan baik untuk penyidikan maupun 

penuntutan sebagaiman yang telah penulis uraikan 

baik secara KUHAP maupun Hukum Acara 

Jinayah. Untuk mempermudah pemahaman, maka 

dalam Hukum Acara Jinayah telah merangkaul 

                                                 
13

  Jarimah adalah Delik atau perbuatan pidana atau tindak 

pidana. 

tujuan dari penahanan yang dilakukan oleh 

penyidik adalah untuk kepentingan penyidikan, 

untuk kepentingan penuntutan, untuk kepentingan 

pemeriksaan di sidang Mahkamah, dan untuk 

kepentingan pelaksanaan „Uqubat.
14

 

Wilayatul Hisbah berwenang melakukan 

penyidikan baik itu penahanan, penggeledahan atau 

penyidikan lainnya kalau sudah memenuhi syarat 

dan diangkat menjadi Penyidik Pegawai Negeri 

Sipil (PPNS) sesuai dengan peraturan yang berlaku 

secara nasional.
15

Kewenangan Wilayatul Hisbah 

sebagai penyidik didasari oleh Pasal 10 Qanun 

Acara Jinayah yang menyebutkan bahwa, “PPNS 

dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 9 ayat (2) 

dibantu oleh anggota Kepolisian dan Polisi 

Wilayatul Hisbah.
16

 

Sebenarnya Polisi Wilayatul Hisbah dan PPNS 

disini merupakan badan atau instansi pemerintah 

yang secara fungsional membantu Polisi, tetapi 

tidak mempunyai hubungan hirarki dengan 

lembaga kepolisian. Keberadaan Polisi Wilayatul 

Hisbah atau Polisi Khusus didasarkan atas undang-

undang, kuasa undang-undang atau peraturan 

undang-undang yang memberi badan tersebut 

kewenangan Kepolisian dalam hal-hal tertentu saja, 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 

menjadi dasar umumnya tersebut. Sedangkan 

mengenai pengangkatan PPNS belum 

diklarifikasikan dalam qanun, namun mengenai 

penyidik dalam Pasal 8 Ayat (1) Qanun Acara 

Jinayah menyebutkan  penyidik bahwa: 

a. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia. 

b. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang 

diberi wewenang khusus oleh undang-undang 

dan/atau Qanun. 

Masyarakat berharap dengan hadirnya PPNS dalam 

lembaga Wilayatul Hisbah akan menjadi patner 

hukum bagi masyarakat Aceh dalam memberantas 

berbagai kamaksiatan ditengah-tengah masyarakat 

khususnya penyidikan. Sebab jika lembaga 

Wilayatul Hisbah tidak dibantu oleh PPNS, maka 

berbagai permasalahan akan timbul ditengah-

                                                 
 
14

  Putri Hikmawati, Relefansi Pelaksanaan Syariat Islam di 

Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dengan Hukum 

Pidana Nasional, Kajian, Vol 14, No. 2, Juni 2008 

halaman 71 
15

  Abubakar Al Yasa, Hukum Pidana Islam Di Provinsi 

Aceh, Dinas Syariat Islam, Provinsi Nanggroe Aceh 

Darussalam, 2006 halaman 98. 
16

  Lubis Zulkarnain dan Ritonga Bakti, Dasar-dasar hukum 

acara jinayah, Kencana, Jakarta, 2016 halaman 48. 
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tengah masyarakat seperti halnya permasalahan 

penahanan. Tujuan dari pembentukan PPNS ini 

adalah untuk meringankan beban Kepolisisan 

dalam penyelenggaraan Syariat Islam di Aceh dan 

membantu lembaga Wilayatul Hisbah dalam 

melakukan penahanan pelanggar Qanun Jinayah di 

Aceh, sebab kewenangan penahanan hanya dimiliki 

oleh PPNS bukan lembaga Wilayatul Hisbah. 

Dalam upaya penegakan Syariat Islam secara 

Kaffah, lembaga Wilayatul Hisbah masih 

menghadapi berbagaifaktor penghambat dalam 

melakukan penahanan, sebagai contoh pada faktor 

finansial sarana dan prasarana, seperti ruang 

tahanan yang dimiliki oleh Wilayatul Hisbah 

Provinsi Aceh hanya berjumlah 2 ruang yaitu 

perempuan dan laki-laki. Kekurangan sarana 

prasarana juga terlihat pada ketiadaan klinik atau 

ruang kesehatan tahanan pada kantor Wilayatul 

Hisbah. Dengan tidak adanya klinik atau ruang 

kesehatan khusus tahanan maka penyidik kesulitan 

dalam menangani tahanan yang terjangkit penyakit, 

ditambah lagi tidak adanya Ambulans atau 

transportasi khusus kesehatan terhadap tahanan 

yang sakit. Dengan demikian jelas bahwa,  sarana 

prasarana diatas sangat dibutuhkan oleh Wilayatul 

Hisbah demi terciptanya penyidikan yang nyaman 

tanpa menyinggung hak-hak tersangka pelanggar 

Qanun Jinayah.
17

 

Kemudian anggaran yang dialokasikan oleh 

pemerintah Aceh khusus untuk melakukan 

penyidikan relatif kecil dibandingkan dengan 

kebutuhan rill. Demikian pula dengan faktor dana 

operasional dalam menjalankan tugas dan fungsi 

penegakan Syariat Islam sampai saat ini masih di 

anggap kurang memadai. Penyebabnya antara lain 

karena masih sangat kentaranya alokasi dana rutin 

yang dianggarkan oleh APBA, operasionalisasi 

kegiatan lebih bersifat projektif, akibatnya sarana 

dan prasarana yang bersifat fasilitas keperluan 

dinas tidak memadai.
18

 

Faktor penghamabat jalannya penyidikan 

seterusnya adalah keterkaitan dengan adanya 

oknum tertentu dalam memberi perlindungan 

terhadap pelaku membuat kinerja Wilayatul Hisbah 

terkesan lamban dalam menerapkan Qanun 

Jinayah. Dimana dalam praktek masih ada kegiatan 

yang menurut laporan masyarakat telah melanggar 

syariat tetapi masih dilindungi oleh oknum tertentu 

sehingga pihak Wilayatul Hisbah dalam 

                                                 
17

  Hasil wawancara dengan Marzuki, Kepala Seksi 

Penyidikan dan Penindakan Kasatpol PP dan WH Aceh, 

Januari 2016. 
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pelaksanaan tugas dan fungsinya untuk 

menerapkan sanksi bagi pelanggar masih menemui 

hambatan dalam pelaksanaan tugasnya khususnya 

hambatan penahan. 

Perlindungan yang diberikan oleh oknum ini bisa 

saja membahayakan petugas Wilayatul hisbah, 

seperti ancaman disaat melakukan penahanan 

pelaku pelanggar Qanun Jinayah sering dihadapi 

oleh petugas, kemudian juga terdapat ancaman 

dalam bentuk penelpon gelap atau pesan singkat, 

dan masih banyak kerugian lainnya yang diperoleh 

oleh Wilayatul Hisbah akibat dari buruknya 

perlindungan oleh oknum yang tidak bertanggung 

jawab.
19

 

Kendala yang terakhir ini adalah kendala paling 

utama terhadap jalannya Syariat Islam di Aceh, 

yaitu kurangnya pemahaman hukum ditengah-

tengah masyarakat. Seorang penyidik PPNS 

Wilayatul Hisbah Provinsi Aceh berinisial „MZ‟ 

pernah menyatakan bahwa, masih minimnya 

pemahaman hukum ditengah-tengah masyarakat 

yang membuat kurangnya laporan pelanggar Qanun 

Jinayah kepada Wilayatul Hisbah. Syariat Islam 

adalah milik kita bersama, tanpa dukungan dan 

bantuan masyarkat maka hukum yang kita 

tegakkan tidak akan berjalan dengan baik dan 

sempurna. 

5. Simpulan 

1. Dasar hukum kewenangan penahanan oleh 

Wilayatul Hisbah adalah Undang-Undang 

Nomor 44 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan 

keistimewaan Provinsi Aceh, Undang-Undang 

Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi 

Khusus Provinsi Daerah Istimewa Aceh, 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang 

Pemerintahan Aceh, dan Qanun Nomor 06 

Tahun 2014 tentang Hukum Acara Jinayah. 

2. Faktor penghambat penyidik PPNS dalam 

melakukan penahanan terhadap tersangka 

pelanggar Qanun jinayah dapat dikatagorikan 

bahwa kurangnya kesadaran hukum dalam 

masyarakat terhadap berbagai pelanggaran 

Qanun Jinayah, kemudian masih maraknya 

perlindungan oleh oknum tertentu terhadap para 

pelanggar Qanun sehingga mempersulit petugas 

penyidik dalam menjalankan tugasnya. 
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