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B A B  I  

P E N D A H U L U A N  

       ndang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 24 

ayat (2) menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah 

Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan 

Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, 

lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.  

Mahkamah Syar’iyah Sinabang merupakan suatu lembaga public service 

dalam suatu penegakan hukum dan keadilan yang bertugas melaksanakan sebagian 

kekuasaan Kehakiman di Indonesia bersama-sama dengan peradilan yang lain, 

senantiasa bertekad untuk mewujudkan peradilan yang profesional, mandiri, efektif, 

efisien, transparan dan modern dalam rangkan mewujudkan tata kehidupan bangsa 

yang aman, tertib dan tentram, dan siap memberikan pelayanan prima kepada 

masyarakat pencari keadilan guna mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera 

serta memiliki kesadaran hukum yang tinggi. 

Dalam mewujudkan harapan tersebut, Mahkamah Syar’iyah Sinabang pada 

tahun 2018 menitikberatkan pembenahan kinerja dibidang administrasi, 

manajemen peradilan, dan teknologi informasi guna menunjang terlaksananya tugas 

pokok dan fungsi peradilan agama dalam menerima, memeriksa, mengadili dan 

menyelesaikan perkara yang menjadi kewenangannya, sehingga diharapkan akan 

tercipta kualitas output internal peradilan sesuai dengan rasa kebenaran dan 

keadilan. 

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, telah dirumuskan arah kebijakan 

umum yang tertuang dalam Program Kerja Mahkamah Syar’iyah Sinabang Tahun 

2018, yakni membangun sistem kerja yang berkualitas dengan menciptakan 

suasana kerja yang kondusif, saling bersinergi dan harmonisasi antara segenap 

potensi yang ada, dengan senantiasa menumbuh suburkan rasa kekeluargaan dan 

tanggungjawab dalam lingkup penerapan segenap fungsi administrasi, manajerial, 

dan teknologi informasi sesuai tahapan rencana kerja yang telah ditetapkan, dengan 

mempertimbangkan kekuatan sumber dana (DIPA) menurut skala prioritas (budget 

priority). 
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Sejalan dengan arah kebijakan Mahkamah Agung RI pada tahun 2018, yakni 

peningkatan pembinaan dan pengawasan lingkungan peradilan, Mahkamah 

Syar’iyah Sinabang memberikan penekanan khusus melalui peningkatan kualitas 

pengawasan internal, terutama pengawasan melekat secara hirarkis oleh atasan 

langsung dan efektifitas hakim pengawas bidang, serta secara konsisten dan 

konsekuen melakukan tindak lanjut atas hasil pengawasan tersebut. Disamping itu, 

membuka diri terhadap pengawasan eksternal sepanjang hal tersebut sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.  

Dalam upaya membangun kualitas Sumber Daya Manusia sebagai pilar utama 

pelaksana tugas pokok dan fungsi peradilan, pada tahun 2018 telah dilaksanakan 

beberapa kegiatan pembinaan, baik fisik maupun mental, agar terwujud aparatur 

peradilan yang tangguh, profesional dan berwibawa, serta responsif terhadap 

perkembangan kebutuhan hukum dan masyarakat. 

Mahkamah Syar’iyah Sinabang sebagai peradilan tingkat pertama yang 

berdomisili di Kabupaten Simeulue, Provinsi Aceh, mempunyai tugas pokok dan 

kewenangan sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 

2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang  

Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 50 Tahun 2009 yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan 

perkara yang diajukan kepadanya diantara orang yang beragama Islam di bidang  

Perkawinan, Kewarisan, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Ekonomi 

Syari’ah. Selain itu Mahkamah Syar’iyah Sinabang juga melaksanakan tugas dan 

kewenangan yang diatur dengan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 

10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syari’at Islam yaitu memeriksa, memutuskan dan 

menyelesaikan perkara-perkara pada tingkat pertama dalam bidang : Ahwal Al-

Syakhsiyah, Muamalah dan Jinayah. 

 Dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan, 

Mahkamah Syar’iyah Sinabang berusaha melakukan pelayanan secara prima, 

dengan menggunakan fasilitas Teknologi Informasi, untuk mempercepat dan 

memperlancar pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan. Adapun kegiatan 

yang dilakukan adalah : 

1. Penerapan program Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dalam 

pelayanan, penanganan dan penyelesaian perkara, dari proses pendaftaran 
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sampai putus dengan sistem pengolahan data dengan komputerisasi oleh 

program SIPP.  

2.  Pelaksanaan transparansi peradilan sebagaimana dicanangkan oleh Mahkamah 

Agung RI dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 

144/KMA/SK/VII/2007 tanggal 28 Agustus 2007, Mahkamah Syar’iyah Sinabang 

memiliki Website dengan situs : http://ms-sinabang.net dan E-mail Mahkamah 

Syar’iyah Sinabang dengan alamat : ms.sinabang@gmail.com. dengan harapan 

yang ingin dicapai adalah dikenalnya Mahkamah Syar’iyah Sinabang oleh 

masyarakat luas, khususnya bagi masyarakat pencari keadilan serta 

mempermudah komunikasi baik informasi maupun data yan dibutuhkan. Di 

sampin itu Mahkamah Syar’iyah Sinabang secara aktif mengikuti perkembangan 

dunia peradilan pada Website Mahkamah Agung RI dengan situs 

www.mahkamahagung.go.id, Website Ditjen Badilag (http://badilag.net), dan 

Website Mahkamah Syar’iyah Aceh (http://ms-aceh.go.id). 

3. Melakukan pembinaan kepada seluruh pegawai secara berkala dan terus 

menerus. 

 Untuk mewujudkan peradilan yang profesional, mandiri, efektif, efisien, 

transparan dan modern, serta siap memberikan pelayanan prima kepada 

masyarakat pencari keadilan, serta diridhai Allah SWT, maka dirumuskan Visi dan 

Misi Mahkamah Syar’iyah Sinabang, yakni : 

VISI MAHKAMAH SYAR’IYAH SINABANG 

 

 

 

 

 

 

 

 

TERWUJUDNYA MAHKAMAH SYAR’IYAH SINABANG 

YANG AGUNG 

mailto:ms.sinabang@gmail.com
http://www.mahkamahagung.go.id/
http://badilag.net/
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MISI MAHKAMAH SYAR’IYAH SINABANG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalam rangka mencapai Visi dan Misi tersebut di atas, Mahkamah Syar’iyah 

Sinabang telah menetapkan tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan 

selama 5 (lima) tahun kedepan. Tujuan yang ditetapkan Mahkamah Syar’iyah 

Sinabang adalah sebaga berikut : 

a. Meningkatkan kemampuan dan kinerja Pengadilan/Mahkamah Syar’iyah agar 

lebih efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan perjanjian kinerja tahunan 

Mahkamah Syar’iyah Sinabang; 

b. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pada Mahkamah Syar’iyah 

Sinabang; 

1. Menciptakan kinerja aparat peradilan yang 

berdedikasi, berintergritas tinggi dan 

profesional, sehingga mampu menjadikan 

Mahkamah Syar’iyah Sinabang sebagai badan 

peradilan yang mendapatkan kepercayaan 

publik. 

2. Meningkatkan akses pelayanan publik dengan 

membangun system manajemen pelayanan 

prima melalui maajemen penanganan perkara 

maupun adiministrais. 

3. Mewujudkan supremasi hukum melalui 

kekuasaan kehakiman yang berwibawa, 

bermartabat, dan independen sesuai kompetensi 

Mahkamah Syar’iyah Sinabang. 
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c. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Mahkamah Syar’iyah 

Sinabang; 

d. Menetapkan matrik rencana kinerja tahunan dan perjanjian kinerja tahunan 

Mahkamah Syar’iyah Sinabang. 

Sedangkan sasaran yang ingin dicapai sebagaimana telah ditetapkan dalam 

rencana strategis (RENSTRA) Mahkamah Syar’iyah Sinabang adalah : 

a. Terlaksananya penyelesaian perkara pada tingkat pertama yang diterima oleh 

Mahkamah Syar’iyah Sinabang secara cepat dan biaya ringan; 

b. Terselenggaranya tertib administrasi perkara secara baik pada Mahkamah 

Syar’iyah Sinabang; 

c. Terlaksananya pelayanan Mahkamah Syar’iyah Sinabang kepada masyarakat 

pencari keadilan secara baik; 

d. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia bidang tehnis yudisial pada 

Mahkamah Syar’iyah Sinabang; 

e. Tersedianya sumber daya manusia yang berkualitas dalam pengelolaan 

administrasi umum, anggaran, sarana dan prasarana pada Mahkamah Syar’iyah 

Sinabang. 
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