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BAB V 

PENUTUP 

A. KESIMPULAN 

1. Secara umum program kerja Mahkamah Syar’iyah Sinabang dalam tahun 2018 

telah dilaksanakan dengan cukup baik meskipun belum sepenuhnya sempurna 

seperti yang diharapkan. 

2. Perkara yang diterima dari Januari sampai Desember 2018 sebanyak 181 

perkara dan yang belum putus 3 perkara akhir tahun 2018 sebagaimana 

tercantum dalam rekapitulasi laporan perkara bulan Desember 2018. 

3. Pelaksanaan tugas bidang administrasi perkara pada Mahkamah Syar’iyah 

Sinabang telah berjalan dengan tertib sesuai dangan Keputusan Ketua 

Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/OO1/SK/1991 tentang Pola Bindalmin. 

4. Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas-tugas dan fungsi Mahkamah Syar’iyah 

Sinabang telah dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung 

RI Nomor : KMA/004/SK/III/1994 dengan mengangkat Hakim Pengawas 

Bidang.  

5. Penata usahaan bidang kepegawaian, keuangan dan umum serta tatalaksana, IT 

dan pelaporan telah dilaksanakan dengan tertib sesuai dengan pedoman 

pelaksanaan yang telah diatur dalam ketentuan perundang-undangan. 

6. Dalam rangka meningkatkan tanggung jawab pelaksanaan tugas pejabat dan 

pegawai pada Mahkamah Syar’iyah Sinabang telah menetapkan pembagian 

tugas dan tanggung jawab masing-masing pejabat, staf dan termasuk para 

honorer. 

7. Halaman dan lingkungan gedung kantor yang belum tertata dengan baik, 

menyebabkan upaya untuk mewujudkan Peradilan yang Agung dan upaya 

meningkatkan citra dan wibawa Mahkamah Syar’iyah Sinabang menjadi kurang 

maksimal. 

8. Sering rusaknya perangkat keras Teknologi Informasi,  menyebabkan upaya 

untuk meningkatkan pelayanan publik menjadi kurang prima. Kurangnya sinyal 
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dan sering putusnya koneksi jaringan internet merupakan kendala utama bagi 

operator dalam mengakses dan mengupdate data dan informasi peradilan. 

B. SARAN 

1. Untuk lebih memantapkan dan membangkitkan semangat kerja bagi pejabat 

struktural maupun fungsional hendaknya ditunjang oleh sarana dan prasarana 

serta fasilitas yang memadai. 

2. Untuk lebih meningkatkan dan mengoptimalkan kemampuan bagi pegawai sangat 

perlu diadakan pembinaan dalam bentuk pelatihan pelatihan baik yang diadakan 

oleh Mahkamah Agung sendiri ataupun oleh Mahkamah Syar’iyah Aceh terutama 

pada bidang manajemen administrasi umum dan bidang perkara dengan berbagai 

aplikasinya, serta pelatihan tentang penerapan sistem Teknologi Informasi (TI) dan 

pembinaan ke dalam secara berkala sekurang-kurangnya satu kali dalam satu bulan 

baik di bidang perkara maupun bidang kesekertariatan. 

3. Anggaran biaya operasional Mahkamah Syar’iyah Sinabang kiranya dapat 

ditingkatkan untuk mengatasi segala kebutuhan dalam menunjang kinerja 

terutama untuk pembelian, pengadaan, perbaikan sarana dan prasarana yang 

kurang dan dinilai masih belum memadai. 

4. Perlu adanya anggaran yang memadai penambahan kendaraan operasional 

aparatur, renovasi rumah dinas pimpinan dan pembangunan rumah dinas bagi 

para Hakim Mahkamah Syar’iyah Sinabang yang representatif sesuai dengan 

amanat Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Nomor 

94 Tahun 2012 demi mencapai visi Mahkamah Agung yaitu “Membangun Peradilan 

Indonesia yang Agung”. 
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