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    BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Sebuah instansi butuh adanya sumber daya manusia  yang berkualitas 

untuk dapat menjalankan suatu instansi tersebut agar instansi tersebut dapat 

berjalan semana mestinya dan dapat memuaskan masyarakat atau dapat 

mempermudah pekerjaan masyarakat untuk dapat mengurus kepentingan disuatu 

pemerintahan tersebut. Jika didalam instansi tersebut tidak bisa menyikapi 

kelangsungan kegiatan yang ada didalam pemerintah itu maka pergerakan instansi 

tersebut akan menjadi lambat, karena didalam instansi pemerintah dibutuhkan 

sumber daya manusia yang berkualitas agar dapat mengarahkan masyarakat dalam 

hal yang bersangkut paut tentang pemerintahan. Untuk itu suatu pimimpin 

Pemerintahan harus mempunnyai perhatian dan pengawasan yang khusus 

terhadap sumber daya manusia tersebut agar seseorang yang bekerja didalam 

instansi itu dapat memberikan kepuasan terhadap masyarakat. 

Keberadaan pemerintah daerah secara tegas diatur dalam UUD Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 

9 Tahun 2015 tentang pemerintah daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 

Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah serta memperhatikan Undang-Undang 

Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, 

memberikan peluang yang besar bagi Pemerintah Daerah dan Perangkatnya untuk 

melaksanakan tugas-tugas Pemerintah Umum, bahwasan nya yang dimaksud 

dengan pemerintah daerah itu adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh 
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pemerintah daerah. Apabila di suatu instansi pemerintahan tersebut terdapat suatu 

pegawai yang bekerja tidak sesuai dengan ketentuan yang telah dibuat oleh 

pemerintahan maka hasil yang didapatkan oleh kerja pegawai tersebut tidak lah 

baik, jika masyarakat lain tau tentang kerja pemerintahan seperti Pemerintah 

Kabupaten Siak. Pemda Kabupaten Siak dalam menjalankan Pemerintahan 

dibantu oleh dinas sosial yang mengurusi permasalahan sosial di Kabupaten Siak. 

Tabel 1.1 

Data Kependudukan Kabupaten Siak 

 

Tahun Jumlah Penduduk 

2011 

2012 

2013 

2014 

2015 

2016 

2017 

427.891 

472.028 

491.967 

501.030 

408.034 

490.000 

465.414 

Sumber : Dinas Sosial Kabupten Siak Tahun 2017 

  Dari data diatas mengatakan bahwa dari tahun 2011-2014 mengalami 

kenaikan tingkat penduduk di kabupaten siak yang sangat pesat, tetapi berbeda 

dengan tahun 2017 mengalami penurunan diberbagai kecamatan seperti 

ditemukan dikecamatan Kandis sebanyak 10.269 jiwa, kecamatan tualang 7.119 

jiwa dan kecamatan sungai apit 1.717 jiwa, sementara kecamatan lainnya 

mengalami peningkatan namun tidak signifikan. 
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Tabel 1.2 

Daftar Kecamatan beserta data populasi berdasarkan sensus penduduk 

Pada Tahun 2017 

 

Nama Kecamatan Jumlah Populasi 

Bunga Raya 

Dayun 

Kandis 

Kerinci Kanan 

Koto Gasib 

Lubuk Dalam 

Mempura 

Minas 

Pusako 

Sabak Auh 

Siak 

Sungai Apit 

Sungai Mandau 

Tualang 

20.939 

26.545 

57.762 

22.829 

18.513 

16.961 

14.119 

25.937 

5.041 

9.798 

21.891 

25.0 12 

7.232 

104.163 

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Siak Tahun 2017 

Dari data diatas terdapat jumlah penduduk yang ada diperkecamatan 

kabupaten siak yang tiap tahun nya mengalami peningkatan atau pun penurunan 

di setiap kecamatan nya. 

 Tugas dari dinas sosial tersebut ialah membantu bupati melaksanakan 

kewenangan desentralisasi di bidang sosial Sistem penilaian ini disesuaikan 

berdasarakan peraturan pemerintahan Republlik Indonesia Nomor 10 Tahun 1979 

Tentang Penilaian pelaksanaan pekerjaan ini adalah merupakan kegiatan penilaian 

yang harus dilakukan secara objektif terhadap seorang pegawai negeri dalam 

melaksanakan tugas dan tanggung jawab. Salah satu tugas dinas sosial adalah 

mengurusi Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM). 
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 Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) adalah surat yang dikeluarkan 

oleh pemerintah. Jaminan kesehatan nasional ini merupakan sistem jaminan sosial 

nasional yang diselenggarakan dengan menggunakan asuransi kesehatan sosial 

yang bersifat wajib berdasrkan undang-undang No.40 Tahun 2004 Tentang sistem 

jaminan sosial nasional. dalam hal ini melalui kelurahan atau desa bagi keluarga 

miskin. SKTM ini berguna bagi keluarga miskin untuk mendapatkan perawatan 

dan pengobatan secara gratis di puskesmas atau rumah sakit yang terdapat 

dilingkungan tempat mereka tinggal, khusus nya bagi mereka yang belum 

memiliki jaminan kesehatan dalam bentuk apapun. SKTM ini juga berfungsi 

untuk membantu keluarga miskin dalam mendapatakan keringanan biaya 

pendidikan atau sekolah baik membayar iuran atau iurannya dibayar oleh 

pemerintah, juga dapat untuk keperluan lain yang memang membutuhkan surat 

keterangan ini. 

Syarat-syarat untuk mendapatkan SKTM yaitu: 

1. Diantaranya Luas tanah hunian kurang dari 8 m2 per anggota rumah 

tangga,  

2. Jenis lantai hunian sebagian besar tanah,  

3. Tidak ada fasilitas air bersih,  

4. Tidak ada fasilitas jamban,  

5. Tidak ada kepemilikan aset,  

6. Konsumsi lauk pauk dalam satu minggu tidak bervariasi,  

7. Tidak mampu membeli pakaian satu set dalam satu tahun untuk setiap 

anggota keluarga. 
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Dahulu sebelum era BPJS fungsi SKTM bagi warga miskin(Gakin) 

berdasarkan peraturan pemerintah nomor 101 tahun 2012 tentang penerima 

bantuan iuran jaminan kesehatan bahwa data Penerima Bantuan Iuran (PBI) setiap 

6 bulan akan dilakukan validasi oleh kementrian sosial. Menteri sosial telah 

menetapkan kriteria dan pendaftaran fakir miskin dan orang tidak mampu melalui 

keputusan menteri sosial Republik Indonesia nomor 146/HUK/2013 Tentang 

kriteria fakir miskin dan orang tidak mampu. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 

2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin pasal 8 ayat (1) bahwa “Menteri 

menetapkan kriteria fakir miskin sebagai dasar untuk melaksanakan penanganan 

fakir miskin. 

Fakir miskin yang terdiri dari  pemberdayaan perorangan, 

keluarga,dan/atau kelompok masyarakat yang tergolong miskin dan/atau fakir 

miskin, komunitas adat terpencil, pembinaan kepahlawanan, keperintisan, 

kesetiakawanan, restorasi sosial, dan pengelolaan sumber dana bantuan sosial, 

serta pemberdayaan masyarakat baik perorangan dan/atau kelompok sebagai 

potensi dan sumber kesejahteraan sosial, dan penataan lingkungan sosial. 

Masalah nyata proses pelayanan umum, terutama dalam pengurusan surat 

keterangan tidak mampu (SKTM) dahulunya disebut dengan Jamkesda, dahulu 

nya jamkesda diperuntuk kan untuk seluruh masyarakat yang ingin berobat 

dirumah sakit terdekat, sekarang sudah diganti dengan SKTM karena biaya 

bantuan terhadap masyarakat mengalami defisit, karena birokrasi pemerintahan 

mengalami pembengkakan sehingga pada saat ini yang dapat bantuan berobat 

ialah orang-orang yang benar-benar tidak mampu dalam hal perekonomian nya. 
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SKTM atau surat keterangan tidak mampu adalah surat yang dikeluarkan oleh 

pihak kelurahan/Desa bagi keluarga miskin (Gakin) untuk mendapatkan 

kemudahan dalam kehidupannya baik kesehatan, perekonomian dan pendidikan. 

Bagi kesehatan yaitu memudahkan masyarakat yang meringankan beban 

masyarakat dalam pengobatan atau pun melakukan operasi, dibidang perekoomian 

yaitu meringankan beban masyarakat dalam kehidupan sehari-hari bagi 

masyarakat yang tidak mampu, serta dalam bidang pendidikan memudahkan 

masyarakat tidak mampu dalam biaya pendidikan maupun memberikan beasiswa 

bagi masyarakat yang tidak mampu. 

Didaerah kabupaten siak terdapat 14 kecamatan dimana dimasing-masing 

kecamatan tersebut terdapat beberapa desa, disetiap bulan nya satu kecamatan saja 

yang mengurus surat keterangan tidak mampu hingga mencapai 300 jiwa, 

dimasing-masing kecamatan akan disurvei oleh satu pegawai yang diturunkan 

dinas sosial ke kecamatan-kecamatan yang ada di siak, sehingga langsung di 

observasi dan dapat menunjukkan bahwasan nya dia tercatat sebagai masyarakat 

yang benar-benar tidak mampu dalam kategori kebutuhan pangan sandang, 

perumahan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, atau pelayanan sosial.   

Tabel. I.3 

Data SKTM Dinas Sosial Kabupaten Siak 2017 

No  Pembuatan SKTM Jumlah 

 

1.  

2.  

 

 

 

Masyarakat yang membuat SKTM 

Masyarakat yang membuat SKTM tetapi 

masyarakat mampu  

 

2151 Jiwa 

15 Jiwa 

Sumber: Dinas Sosial Kabuapten Siak Tahun 2017 
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Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa masyarakat yang membuat 

SKTM di kabupaten siak sebesar 2151 jiwa yang mendapat kan bantuan dari 

pemerintahan, sedangkan masyarakat yang membuat SKTM tetapi dia termasuk 

masyarakat mampu hanya 15 jiwa tetapi disini dapat dilihat kurangnya 

pengawasan dari Dinas sosial terhadap masyarakat yang membuat SKTM 

tersebut. 

Didalam pembuatan SKTM ini diperlukan pengawasan yang ketat dari 

kepala dinas sosial ke pekerja yang bertugas menjalankan tugasnya dimana yang 

telah diatur oleh peraturan dinas sosial. Jika  masyarakat yang mampu dapat 

membiayai kebutuhan kesehatan untuk berobat pun bisa mendapatkan surat 

keteranguan tidak mampu (SKTM) untuk berobat, ini merupakan salah satu 

kurang nya pengawasan dari Dinas Sosial tersebut, sehingga jika masyarakat lain 

mengetahui nya akan dapat menimbulkan permasalahan, padahal adanya SKTM 

pergantian dari JAMKESDA untuk mencari masyarakat yang benar-benar 

membutuhkan bantuan pemerintah. Pembuatan SKTM ini masih bisa dikatakan 

belum tepat sasaran yang dituju masih harusnya di lebih diawasi oleh pimpinan 

sehingga biaya pengobatan gratis hanya diperuntukkan pada masyarakat yang 

benar-benar bisa dikategorikan masyarakat miskin atau tidak mampu. 

Tabel I.4 

Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) 

Kabupaten Siak 

 

NO Jenis PMKS Satuan Jumlah 

1 Anak balita terlantar(ABT) Jiwa 4 

2 Anak Terlantar Jiwa 250 
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3 Anak yang bermasalah 

dengan hukum 

Jiwa  185 

4 Anak Jalanan(AJ) Jiwa 75 

5 Anak dengan 

kedisabilitad(ADK) 

Jiwa 148 

6 Anak yang menjadi tindak 

kekerasan/diperlakukan 

salah 

Jiwa 42 

7 Anak yang memerlukan 

perlindungan khusus 

Jiwa 66 

8 Lanjut usia terlantar (LUT) Jiwa 1737 

9 Penyandang disabilitas Jiwa 367 

10 Tuna Susila Jiwa 195 

11 Gelandangan Jiwa  
 

16  
 

12 Pengemis  Jiwa  31  
13 Pemulung  

 
Jiwa  25  

 
14 Kelompok Minoritas  Jiwa - 
15 Bekas warga binaan 

lembaga permasyarakatan 
(BWBLK)  

Jiwa 32 

16 Orang dengan HIV/AIDS 
(ODHA)  

Jiwa 147  
 

17 Korban penyalahgunaan 
NAPZA  

Jiwa 248  
 

18 Korban Traffic  Jiwa - 

19 Korban tindak kekerasan  Jiwa 45 

20 Pekerja migran bermasalah 
sosial  

KK - 

21 Korban bencana alam 
(KBA)  

KK 355  
 

22 Korban bencana sosial 
(KBS)  

KK 176 
 

23 Perempuan rawan ekonomi  
 

Jiwa 411 
 

24 Fakir Miskin  
 

Jiwa 87.064  
 

25 Keluarga bermasalah sosial 
psikologis  

Jiwa 45 
 

26 Komunitas Adat Terpencil 
(KAT)  

KK 196 

Sumber: Dinas sosial Kabupaten Siak Tahun 2016 
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Jika masyarakat juga membuat surat keterangan tidak mampu ini maka 

tiap bulannya akan semakin meningkat anggaran negara yang akan dikeluarkan 

untuk kebutuhan kesehatan nya, ditahun terakhir ini 2016 jumlah masyarakat yang 

miskin mencapai 87.064 yang terdapat di 14 kecamatan yang ada dikabupaten 

siak. Pada pembuatan surat keterangan tidak mampu ini akan berujuk pada 

pembuatan kartu indonesia sehat (KIS). Agar dapat mempermudah masyarakat 

untuk mendapatkan kartu KIS. Di era BPJS saat ini SKTM sebenarnya digunakan 

warga miskin dan tidak mampu sebagai salah satu syarat untuk menjadi peserta 

BPJS PBI yang iuran bulanan nya dibayar oleh pemerintah. Terhitung masyarakat 

yang tidak tepat pada sasaran atau tidak tergolong dari masrayarakat miskin tetapi 

ia juga membuat surat keterangan tidak mampu (SKTM) ada 15 KK. 

Adapun kondisi umum yang terlihat pada pengawasan dinas sosial dalam 

penggunaan surat keterangan tidak mampu (SKTM) Pada dinas sosial kabupaten 

siak masih dapat menunjukkan gejala-gejala permasalahan, gejala-gejala 

permasalahan tersebut antara lain: 

1. Masih adanya masyarakat yang mampu mendapat bantuan, sehingga 

masyarakat yang tidak mampu tidak mendapartkan bantuan . 

2. Masih adanya pembuatan surat keterangan tidak mampu terhadap 

masyarakat yang mampu di dinas sosial tersebut. 

Dari latar belakang masalah diatas maka penulis tertarik untuk 

mengadakan penelitian dengan judul “ Analisis Pengawasan Pembuatan Surat 

Keterangan Tidak Mampu (SKTM) Oleh Dinas Sosial Kabupaten Siak”. 

1.2 Rumusan Masalah 
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Berdasarkan dari keterangan latar belakang masalah diatas, maka 

perumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 

Bagaimana Pengawasan pembuatan Surat Keterangan Tidak Mampu 

(SKTM) Oleh Dinas Sosial Kabupaten Siak? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan Penelitian ini adalah: 

1. Untuk Menganalisis pengawasan pembuatan Surat Keterangan Tidak 

Mampu (SKTM) Dinas Sosial Kabupaten Siak. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah : 

1. Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat berpartisipasi dalam 

perkembangan ilmu pengetahuan sosial dimasa mendatang terutam dalam 

ilmu administrasi negara dan juga sebagai bahan informasi bagi kalangan 

akademis lainnya yang ingin meneliti permasalahan yang sama. 

2. Bagi instansi, sebagai bahan masukan dan koreksi bagi pihak berwenang 

baik itu dalam analisis pengawasan dinas sosial kabupaten siak dalam 

pembuatan SKTM.  

3. Bagi penulis, berguna untuk mengembangkan dan meningkatkan 

kemampuan berfikir dan melatih penulis dalam menerapkan teori-teori 

yang diperoleh selama masa perkuliahan. 

1.5 Sistematika Penulisan 

BAB I  : PENDAHULUAN 
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Bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, perumusan 

masalah, tujuan dan manfaat penelitian dan sistemetika penulisan. 

BAB II : LANDASAN TEORI 

Bab ini menjelaskan tentang landasan teori yang terkait dengan 

objek pembahasan yang diperoleh dari tinjauan pustaka, variabel 

penelitian dan definisi konsep. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan lokasi dan waktu penelitian, jenis dan sumber 

data sampel, teknik pengumpulan data dan analisa data 

BAB IV : GAMBARAN UMUM PENELITIAN 

Bab ini berisikan gambaran umum tentang analisis pengawasan 

pembuatan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dinas sosial 

kabuapten siak:struktur organisasi, uraian tugas. 

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini membahas identitas responden, hasil analisis pengawasan 

pembuatan surat keterangan tidak mampu (SKTM) Dinas sosial 

kabupaten siak. 

BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisikan kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran, 

daftar pustaka dan lampiran. 


