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Program ASKES PNS mempunyai tujuan memberikan jaminan pemeliharaan 
kesehatan bagi PNS dan keluarganya, yang aturannya sudah ditentukan. 
Pemanfaatan kartu ASKES yang optimal oleh PNS akanmeringankan beban 

PNS dalam memenuhi kebutuhan akan pelayanan kesehatan, mengingat gaji 

PNS di Indonesia masih realtif rendah dibandingkande negera-negara lain 
pada umumnya.  

Penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui beberapa faktor yang 
berhubungan dengan pemanfaatan kartu ASKES oleh PNS di Kecamatan 

Mojolaban. Jumlah sampel penelitian adalah 114 PNS yang diambil dari 3 
desa di wilayah Kecamatan Mojolaban yang populasi PNS nya paling banyak 

yaitu desa Triagan 69 sampel, desa Wirun 27 sampel dan desa Bekonang 18 
sampel. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitik dengan metode 

penelitian survei dan cara pendekatan cross sectional.  

Penelitian menunjukkan hasil sebagai berikut:  

terdapat 78 orang (68,4%) responden yang mempunyai tingkat pengetahuan 
kurang, 95,6% responden setuju dengan program ASKES, 52,7% responden 

mempunyai penghasilan perkapita Rp150.000-300.000,- 65,8% memiliki 
tingkat pendidikan perguruan tinggi, 23,6% responden menyatakan petugas 

kesehatan tidak menyenangkan dan 59,6% responden termasuk dalam 
kategori tidak butuh terhadap pelayanan kesehatan hasil uji hubungan 

didaptkan hasi sebagai berikut:  

ada hubungan yang bermakna antara tingkat pengetahuan, penghasilan 
perkapita keluarga perbulan, dan jarak pelayanan kesehatan dengan 

pemanfaatan kartu ASKES oleh PNS. Tidak ada hubungan antara sikap, 
golongan, tingkat pendidikan, kepuasan pelayanan dankebutuhan pelayanan 

dengan pemanfaatan kartu ASKES oleh PNS.  

Berdasarkan hasil penelitianut meningktkan pemanfaatan kartu ASKES oleh 
PNS diperlukan kerja sampel dan peran yang baik dari semua pihak yang 

terkait dengan ASKES PNS antara lain; PT asles, Rumah Sakit, Puskesmas, 

dan PNS sebagai peserta PT ASKES diharapkan meningkatkan sosialisasi dan 
komunikasi dengan peserta, meningkatkan koordinasi dan kerja sampel 

dengan PPK ( Rumah Sakit/ Puskesmas). Rumah Sakit atau Puskesmas 

diharapkan meningkatkan kualitas pelayanan demi kepuasan konsumen 
ASKES PNS. Bagi PNS diharapkan memanfaatkan kartu ASKES atau pelayanan 
kesehatan yang disediakan oleh PT ASKES secara optimal.  
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