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  PENDAHULUAN i 

 

PENGANTAR 

 

 

lhamdulillah, puji dan syukur kami panjatkan kehadhirat Allah SWT yang 

telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya, sehingga kami dapat menyelesaikan 

tugas kedinasan di Mahkamah Syar’iyah Sinabang dengan lancar dan 

menuangkannya dalam sebuah tulisan mengenai uraian kerja dari semua kegiatan 

beserta hasilnya, selanjutnya kami tuangkan dalam laporan ini. 

Laporan Tahunan Mahkamah Syar’iyah Sinabang Tahun 2018 ini memberikan 

gambaran umum tentang pelaksanaan sistem manajemen peradilan mulai dari tahap 

perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi terhadap program-program kerja yang 

ditetapkan, baik yang terkait dengan manajemen peradilan, administrasi perkara dan 

administrasi umum serta pengawasan dan pelayanan publik,  sehingga kondisi ini 

dapat dijadikan sebagai tolok ukur dalam pelaksanaan dan penyelesaian tugas yang 

akan dituangkan dalam program kerja tahunan, termasuk dalam mengidentifikasi 

hambatan, kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam rangka mencari upaya 

alternatif untuk mengatasinya, terutama dalam mendukung program reformasi 

birokrasi yang telah dicanangkan pemerintah guna memberikan pelayanan prima 

bagi masyarakat pencari keadilan. 

Laporan Tahunan yang kami susun ini, disadari masih jauh dari kesempurnaan 

dan masih terdapat banyak kekurangan baik menyangkut materi maupun 

penyajiannya, oleh karena itu, kami mengharapkan koreksi dan saran-saran yang 

bersifat konstruktif dari berbagai pihak demi kesempurnaan kinerja dan laporan yang 

akan datang, namun demikian laporan pelaksanaan kerja Mahkamah Syar’iyah 

Sinabang yang merupakan hasil Kerja Keras, Kerja Cerdas, Kerja Ikhlas dan Kerja 

Tuntas dari semua elemen ini dapat dijadikan sebagai suatu tolok ukur keberhasilan 

program dan bahan evaluasi serta dapat memacu peningkatan kinerja Mahkamah 

Syar’iyah Sinabang yang transparan dan akuntabel sebagaimana yang diharapkan. 
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Laporan Tahunan ini dapat tersusun atas kerja keras semua Pegawai 

Mahkamah Syar’iyah Sinabang serta partisipasi semua pihak terkait lainnya, dan 

kepada semua pihak yang terlibat dalam membantu dan menyelesaikan penyusunan 

laporan ini, kami mengucapkan terima kasih. 

Akhirnya, semoga laporan ini dapat bermanfaat dalam pelaksanaan tugas dan 

peningkatan kinerja kami di masa yang akan datang. 

 

Sinabang, 31 Desember 2018 

K e t u a  

 

 

Drs. RAZALI. N 
NIP. 19661231 199303 1 045 
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