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Sistem Jaminan Kesehatan Daerah merupakan salah satu jaminan kesehatan 
yang ditujukan bagi masyarakat mendekati miskin dan yang belum mempunyai jaminan 
kesehatan, di Kota Padang Jaminan Kesehatan Daerah telah dilaksanakan sejak tahun 
2007 namun masih ada sekitar 50 % masyarakat yang mendekati miskin belum 
mampunyai jaminan kesehatan. Adapun tujuan penelitian ini adalah memperoleh 
informasi tentang bagaimana pelaksanaan Jaminan Kesehatan Daerah di Kota Padang 
tahun 2008. 

Desain penelitian adalah kualitatif dengan wawancara mendalam. Penelitian 
ini dilakukan di wilayah kerja Dinas Kesehatan Kota Padang tahun 2009 dengan informan 
berjumlah 15 orang. Pengumpulan data dilakukan dengan data primer dan data sekunder, 
pengolahan dan analisis data dilakukan dengan teknik isi (content analisis) dengan 
membandingkan teori – teori yang ada pada tinjauan pustaka, dan dilengkapi dengan 
melakukan telaah dokumen serta menganalisis segera setelah melakukan wawancara, 
hasil wawancara mendalam direduksi ke dalam matriks. 

Hasil penelitian untuk komponen masukan regulasi yang ada belum konsisten 
dan belum ada pedoman khusus dalam pelaksanaan pelayanan bagi Pemberi Pelayanan 
Kesehatan, tenaga masih kerja rangkap, dana berasal dari Pemerintah dan belum ada 
kontribusi dari masyarakat serta sarana dan prasarana belum memadai. Komponen proses 
mencakup kepesertaan, pemeliharaan kesehatan, pengelolaan keuangan dan organisasi. 
Komponen keluaran mencakup hasil yaitu cakupan kepesertaan pelaksanaan Jaminan 
Kesehatan Daerah belum sesuai dengan target yang telah ditentukan. 

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kebijakan belum konsisten dan 
pedoman khusus dalam memberikan pelayanan belum ada, tenaga masih kerja rangkap, 
dana berasal dari Pemerintah dan belum adanya kontribusi dari masyarakat serta sarana 
dan prasarana masih kurang. Diharapkan pelaksanaan Jaminan Kesehatan Daerah lebih 
ditingkatkan dan adanya peran serta dan kontribusi dari masyarakat. 
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