
98 
 

BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

6.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengawasan 

pembuatan SKTM oleh Dinas Sosial Kabupaten Siak sesuai dengan teori Arifin 

Abdul Rachman maka dapat peneliti ambil kesimpulan bahwa. Meningkatnya 

disiplin, prestasi dan pencapaian sasaran pelaksanaan tugas sudah sangat baik 

dalam menjalankan tugasnya, dapat dilihat dari strategi-strategi yang dibuat oleh 

pegawai bidang penyandang sosial dan penanganan fakir miskin yang berupa 

membagi kan waktu kerja pada jam istirahat sehingga masyarakat juga tidak 

menunggu dalam pembuatan SKTM pada jam istirahat, menurut masyarakat yang 

mengurus pembuatan SKTM disiplin dari kerja pegawai pada bidang penyandang 

sosial dan penanganan fakir miskin sangat bagus. Kemudian sasaran dalam 

pelaksanaan tugas disini masih belum sesuai dengan sasaran nya, masih ada 

beberapa masyarakat yang mengetahui tingkat tidak kesesuaian dalam penerimaan 

SKTM bagi masyarakat yang mampu, sehingga kegunaan SKTM tersebut diluar 

sasaran yang dituju. 

Berkurangnya penyalahgunaan wewenang, dari indikator ini Dinas sosial 

menegaskan bahwa jika ada salah satu pegawai yang bekerja tidak sesuai dengan 

sasaran yang tepat maka akan diberi teguran atau pun surat peringtan sesuai 

dengan kesalahan yang sudah diperbuatnya, tetapi disini masyarakat mengetahui 

penyelewengan wewenang oleh pegawai terhadap pembuatan SKTM dan 
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masyarakat hanya bisa berbicara dibelakang, melainkan tidak langsung 

melaporkan kedinas sosial, karena kurangnya keberanian terhadap masyarakat 

untuk melaporkan permasalahan yang diketahuinya. 

Berkurangnya kebocoran, pemborosan dan pungutan liar, pada indikator ini 

belum tercapai dengan baik, dapat dilihat bahwa masih adanya pegawai yang 

meminta bayaran kemasyarakat tidak mampu untuk pengurusan pembuatan 

SKTM didinas sosial. Sedangkan guna SKTM ini untuk membantu masyarakat 

meringankan beban pengobatan, pendidikan dll, tidak dibenarkan ada yang 

meminta bayaran kemasyarakat didinas sosial. 

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pengawasan pembuatan 

SKTM oleh Dinas Sosial Kabupaten Siak belum maksimal terlaksana dengan baik 

dapat dilihat dari indikator berkurangnya penyelewengan wewenang dan 

berkurangnya kebocoran, pemborosan dan pungutan liar masih belum sesuai 

dengan tujuan yang sudah dibuat dan kurangnya pengawasan atau pemantauan 

langsung oleh instansi dinas sosial, kecamatan Mupun perangkat desa, jika dengan 

adanya pengawasan yang rutin maka pembuatan SKTM disini tidak akan diluar 

sasaran, sehingga tidak menimbulkan penyelwengan bagi masyarakat yang 

membuat SKTM ini. 

6.2. Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang peneliti kemukakan diatas, maka peneliti 

akan menyampaikan saran-saran atau sumbangan pemikiran yang kiranya 
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ditanggapi untuk dapat dipertimbangkan sebagai bahan masukan bagi Dinas 

Sosial dalam pembuatan SKTM sebagai berikut: 

1. Kepada kepala Dinas sosial agar memperketat pengawasan bagi tim 

lapangan yang mensurvei langsung dan dapat menentukan langsung 

masyarakat yang mendapat kan bantuan SKTM agar tidak terjadi hal-hal 

yang tidak diinginkan sesuai dengan tujuan dinas sosial dapat membantu 

meringan kan beban masyarakat tidak mampu dalam biaya pengobnatan, 

pendidikan dll. 

2. Kepada kabid pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin lebih 

sering memberikan arahan atau bimbingan kepada tim lapangan untuk 

bekerja sesuai dengan yang sudah ditentukan dapat memilih masyarakat 

yang tidak mampu sesuai dengan kriteria-kriteria yang sudah ditentukan 

sehingga surat keterangan tidak mampu (SKTM) tersebut sesuai dengan 

sasaran yang dituju. 

3. Kepada Tim lapangan yang bekerja di setiap kecamatan harus lah dapat 

memilih masyarakat yang tidak mampu tersebut sesuai dengan prosedur 

yang sudah ditentukan, jangan menyelewengakan SKTM tersebut, 

sehingga surat tersebut bisa bermanfaat bagi masyarakat yang tidak 

mampu, karena anggaran yang diberikan pemerintah untuk biaya 

pengobatan masyarakat tidak mampu sangat terbatas, makanya tim 

lapangan harus bisa menentukan masyarakat yang mendapatkan 

bantuan, tidak diluar sasaran. 
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4. Kepada masyarakat yang mengurus SKTM yang mengetahui 

penyelewengan yang dilakukan tim lapangan segera melaporkan 

tindakan tersebut ke dinas sosial agar kesalahan yang terjadi akan 

ditindak lanjuti oleh kepala dinas sosial dan kabid pemberdayaan sosial 

dan penanganan fakir miskin. Agar kesalahan-kesalahan yang ada tidak 

akan terjadi lagi untuk selanjutnya. 

 

 

 


