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Abstrak 

E-Health merupakan inovasi layanan kesehatan berbasis teknologi pada 

proses pendaftaran online di puskesmas dan RSUD di Kota Surabaya yang 

menyesuaikan dengan karakteristik masyarakat modern di perkotaan. Tatanan 

masyarakat modern memiliki orientasi yang terikat dengan rasionalitas yang 

menjadikan teknologi, informasi serta ilmu pengetahuan terintegrasi dan berperan 

penting dalam pemenuhan kebutuhan massal. Studi ini berfokus pada motif 

tindakan rasional serta bentuk pemanfaatan pasien di RSUD Dr. M. Soewandhie 

Surabaya yang menggunakan layanan Kesehatan E-Health. Teori yang digunakan 

untuk menganalisis yaitu Teori Rational Choicedari James Coleman dan Konsep 

Masyarakat Informasi milik Manuel Castells. Metode yang dipakai yaitu kualitatif 

untuk mendefinisikan pandangan mendasar mengenai isu penelitian. Penentuan 

informan menggunakan metode purposivedengan menentukan kriteria bagi pasien 

yang sedang menunggu antrian di ruang pendaftaran RSUD Dr. M. Soewandhie 

Surabaya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa motif pasien memanfaatkan 

layanan kesehatan E-Health atas dasar pertimbangan kecepatan, efektifitas, 

efisiensi dan kepemilikan alat pendukung untuk mengakses E-Health serta bentuk 

pemanfaatannya berupa kemudahan dalam melakukan rawat jalan yang 

dikategorikan pada 2 jenis yaitu ketika berobat dan kontrol. Sehingga 4 

pencapaian dari layanan kesehatan ini yaitu efektif, tertib, nyaman dan kepastian 

sistem. Oleh karena itu, dengan masuknya teknologi pada pemenuhan kebutuhan 

massal ini masyarakat telah bergeser menjadi masyarakat yang serba 

berkebutuhan cepat dan percepatan itu yang membawa kemajuan bagi 

masyarakat. 

 

Kata kunci: E-Health, Layanan Kesehatan, Pendaftaran online, Rasionalitas 
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Abstrack  

E-Health is a healthcare technology-based innovation in the process of 

registering online at puskesmas and RSUD in the city of Surabaya that adapts to 

the characteristics of modern society in urban areas. Order of modern society has 

an orientation that is bound with the rationality that makes the technology, 

information and knowledge is integrated and instrumental in fulfilling the needs 

of bulk. This study focuses on the motives and actions of the rational form of 

utilization of patients in RSUD Dr. M. Soewandhie Surabaya who use Health E-

Health services. The theory used to analyze i.e. the theory of Rational Choice of 

James Coleman and the concept of the Information Society belongs to Manuel 

Castells. The method used that is fundamental for defining the qualitative views 

regarding research. Using the method of purposive informant determination by 

specifying criteria for patients who are waiting for the queue in the registration of 

RSUD Dr. M. Soewandhie of Surabaya. The results of this study show that 

patients benefit from the motives of Health E-Health on the basis of consideration 

of the speed, effectiveness, efficiency and ownership support tools to access the E-

Health as well as the shape of its utility in the form of ease in doing outpatient 

categorized in two types of IE when medical treatment and control. 4 achievement 

of this health service that is effective, orderly, comfortable and assurance system. 

Therefore, with the introduction of the technology of mass fulfilment of this 

society has shifted into the fast paced communities in need and the acceleration of 

that which brings progress for society. 

 

Keywords: E-Health, health care services, online registration, Rationality 

 

 

 

 

A. Pembahasan  

E-Health merupakan inovasi 

layanan kesehatan berbasis internet 

di Kota Surabaya. Saat ini 

masyarakat dunia termasuk 

masyarakat Surabayaberada pada 

masa transisi, dimana mereka telah 

dihadapkan dengansuatu tatanan 

masyarakat baru denganorientasi 

nilai budaya yang terarah pada 

peradaban masa kini yaitu masa 

modern. Modernisasi merupakan 

suatu trasformasi kehidupan yang 

tradisional menuju ke arah modern. 

Jika masyarakat tradisional terikat 

dengan tradisi maka masyarakat 

modern terikat oleh rasionalitas. 



 

JURNAL S1 SOSIOLOGI FISIP UNIVERSITAS AIRLANGGA Page 4 

 

Proses modernisasi  mengarahkan 

suatu perubahan yang bertujuan 

untuk kemajuan dan memperbaiki 

nasib manusia. Dari proses 

modernisasi tersebut ilmu 

pengetahuan dan teknologi 

memainkan peran penting dalam 

menciptakan berbagai macam 

inovasi baru yang bertujuan 

mempermudah manusia dalam 

memenuhi kebutuhan hidupnya. 

Inovasi -inovasi tersebut telah 

memasuki berbagai bidang 

kehidupan dalam masyarakat seperti 

sosial, budaya, ekonomi serta 

kesehatan. Pada bidang kesehatan, 

bagian yang paling utama adalah 

pelayanan kesehatan karena, 

pelayanan kesehatan menjadi ujung 

tombak dalam meningkatkan derajat 

sehat seseorang. Masuknya teknologi 

pada segala bidang termasuk 

pelayanan kesehatan merupakan 

bentuk transformasi yang membawa 

pengaruh bagi masyarakat secara 

langsung dalam upaya 

memanfaatkan inovasi layanan 

kesehatan yang lebih modern. 

Pemerintah Kota bekerjasama 

dengan Dinas Kesehatan dan Dinas 

Komunikasi dan Informasi 

meluncurkan aplikasi Program E-

Health pada tanggal 10 November 

2014 dan diresmikan langsung oleh 

Walikota Surabaya Tri Rismaharini1. 

Tujuan dari pelayanan kesehatan 

dalam bentuk E-Health yaitu dapat 

tercapai pelayanan kesehatan bagi 

masyarakat yang efektif, efisien, dan 

tepat sasaran.Layanan kesehatan E-

Health dibuat dengan menjunjung 

pemanfaatan teknologi informasi. 

perkembangan model layanan 

kesehatan E-Health dirasa sangat 

                                                           
1http://news.detik.com/jawatimur/2743765/E

-Health-layanan-terbaru-pemkot-surabaya-

untuk-warga (diakses pada 28-03-2017) 

http://news.detik.com/jawatimur/2743765/e-health-layanan-terbaru-pemkot-surabaya-untuk-warga
http://news.detik.com/jawatimur/2743765/e-health-layanan-terbaru-pemkot-surabaya-untuk-warga
http://news.detik.com/jawatimur/2743765/e-health-layanan-terbaru-pemkot-surabaya-untuk-warga
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cocok untuk meningkatkan 

efektivitas dan efisiensi yang 

ditunjukkan bagi seluruh masyarakat 

Surabaya untuk mempermudah 

dalam mendapatkan layanan 

kesehatan yang baik. Dengan adanya 

layanan kesehatan E-Health 

masyarakat dapat lebih mudah dalam 

melakukan proses pendaftaran awal 

melalui pendaftaran online sehingga 

dapat mengurangi waktu antrian, 

selain itu juga memudahkan sistem 

pencatatan pasien secara online serta 

mempermudah proses rujukan online 

tanpa perlu membawa berkas-berkas.  

Dengan demikian layanan kesehatan 

E-Health diharapkan mampu 

meningkatkan kualitas pelayanan 

kesehatan di kota Surabaya. 

Berdasarkan data 

kependudukan Kota Surabaya tahun 

2015 jumlah penduduk sebanyak 

2.848.583 jiwa, yang berobat ke 

rumah sakit ataupun puskesmas yaitu 

sebanyak 5.327.936 jiwa sehingga 

cakupan kunjungan masyarakat 

untuk berobat sebesar 187%. Hal 

tersebut menandakan bahwa hampir 

2 kali dalam setahun penduduk Kota 

Surabaya berkunjung ke rumah sakit 

atau puskesmas sedangkan jumlah 

tenaga medis di Kota Surabaya 

sejumlah 417 yang terdiri dari dokter 

spesialis, dokter umum dan dokter 

gigi. Sehingga rasio tenaga medis 

terhadap 100.000 jiwa penduduk 

Kota Surabaya yaitu sebesar 14,6%. 

Dari jumlah tersebut 

mengidentifikasikan bahwa beban 

tenaga medis cukup besar sehingga 

dengan adanya layanan kesehatan E-

Health tidak hanya memberikan 

kemudahan pagi pasien tetapi juga 

mampu mempermudah tugas tenaga 

medis dalam hal efisiensi waktu. 
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Teknologi menciptakan alat-

alat yang erat kaitannya efektifitas 

dan efesiensinya dengan jaringan 

internet sehingga berperan besar di 

tengah-tengah masyarakat perkotaan 

saat ini. Hal tersebut 

mengindikasikan terjadinya 

transformasi dalam sistem sosial 

masyarakat dimana masyarakat 

dalam memenuhi kebutuhannya tidak 

lagi menggunakan ruang dalam 

bentuk fisik tetapi cenderung 

mengunakan ruang media electronic. 

Teknologi dan internet juga 

membawa pengaruh bagi kondisi 

masyarakat yang sangat dimanis 

dimana masyarakat akan terus 

disuguhi oleh potensi perubahan 

pada setiap dimensi 

sosialnya.Menurut Castells, integrasi 

internet ke dalam dunia kehidupan 

telah menciptakan bentuk baru 

identitas dan ketidaksetaraan 

menjadikan kekuasaan bagian dari 

arus desentralisasi sekaligus 

melahirkan bentuk bentuk baru 

organisasi sosial.2Tanpa memiliki 

kemampuan untuk mengolah 

informasi dan dukungan teknologi 

informasi, boleh dikatakan tidak 

akan mungkin masyarakat mampu 

bertahan dan survive dalam 

melangsungkan 

kehidupannya3.Cerminan kondisi 

masyarakat saat ini yaitu lahirnya 

urbanismes, indutrialisme, tingkat 

mobilitas tinggi, proses komunikasi 

massa dan virtualisasi digital. 

Dampak munculnya kemajuan 

teknologi membawa masyarakat 

menuju ke era yang lebih maju. 

Sedangkan hal yang 

melatarbelakangi model masyarakat 

                                                           
2 Sugihartati, Rahma.2014.Perkembangan 

Masyarakat Informasi & Teori Sosial 

Kontemporer.Jakarta: Kencana 

Prenadamedia Group 
3Soekanto, Soerjono. 2006. Sosiologi Suatu 

Pengantar, Jakarta:PT Raja Grafindo 

Persada Hal 390 
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modern yaitu derajat rasionalitas 

yang tinggi, dalam arti dalam setiap 

kegiatan-kegiatannya berdasarkan 

nilai dan efektifitas. Dengan 

demikian, menurut Weber 

rasionalitas masyarakat yang 

didefinisikan sebagai perubahan 

historis gagasan manusia (idealisme 

historis) dari tradisi menuju 

rasionalitas.4 

Padaprinsipnya, standar 

kebutuhan hidup di suatu masyarakat 

tidak sekedar tercukupinyakebutuhan 

akan pangan, akan tetapi juga 

tercukupinya kebutuhan akan 

kesehatanmaupun pendidikan.Seperti 

tertuang dalam Undang-Undang 

Dasar 1945pasal 28 ayat (1) dan 

Undang-Undang Kesehatan Tahun 

1992 tentang kesehatan 

yangmengatakan bahwa hak untuk 

                                                           
4 Ritzer, George & Godman, J Douglas, 

2003, Teori Sosiologi Modern edisi ke 7, 

Jakarta: Prenada Media 

mendapatkan pelayanan kesehatan 

merupakan salah satuhak dasar 

rakyat. 

Terciptanya inovasi layanan 

kesehatan E-Heath membawa 

kepuasan bagi masyarakat sendiri 

karena mendapat layanan yang 

sesuai dengan kebutuhannya. Tidak 

hanya sebagai alat, teknologi dapat 

menjadi tujuan pengembangan 

sumber daya manusia itu sendiri5. 

Seperti yang dikemukakan oleh 

Lewis Morgan, keseragaman dan 

kelangsungan evolusi berasal dari 

kebutuhan material manusia yang 

bersifat universal dan terus-menerus. 

Kebutuhan khas manusia (misalnya, 

makanan, pakaian, perumahan, 

kenyamanan, keamanan, dan 

sebagainya) terus mencari alat 

                                                           
5 Dikutip dari Dewi, Sari 

Ambar,Pengembangan Sumber Daya 

Manusia: Kasus Gerakan Free Software dan 

Dounjinshi CultureSosiologi Fakultas Ilmu 

Sosial dan Humaniora UIN Sunan Kalijaga 

Yogyakarta 
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pemuasnya. Jadi, mereka mendorong 

inovasi teknologi yang berasal dari 

alam. Segera, setelah teknologi baru 

didapat, teknologi itu mengubah 

keseluruhan ciri masyarakat, 

mempengaruhi bentuk kehidupan 

keluarga dan organisasi 

kekeluargaaan, pola kehidupan 

ekonomi dan politik, nilai kultural 

dan kehidupan sehari-hari.6Dari 

munculnya inovasi teknologi juga 

merubah stratifikasi sosial pada 

tatanan masyarakat. Stratifikasi 

sosial atau pembagian kelas-kelas 

sosial didalam masyarakat virtual 

digital ini tergantung pada teknologi 

virtual digital yang dimiliki dan 

digunakan oleh anggota 

masyarakatnya.7 Hal tersebut selaras 

                                                           
6 Dikutip oleh Engels dalam bukunya Asal 

Usul Keluarga, Kepemilikan Pribadi dan 

Negara (2011) dari tulisan Lewis H. Morgan 

yaitu Ancient Society (1877) 
7 Utina, Muh. Rifadly Internet sebagai 

Media Transformasi Masyarakat Nyata 

Menuju Masyarakat Virtual Digital (studi 

terhadap pengguna internet dikalangan 

mahasiswa FISIP UNHAS) Fakultas Ilmu 

dengan masyarakat informasi, 

dimana stratifikasi sosial tergantung 

pada informasi yang dimiliki dan 

digunakan untuk memenuhi 

kebutuhan hidupnya. Sehingga saat 

ini perubahan dalam tatanan 

masyarakat di pengaruhi 

meningkatnya peran teknologi dan 

hal tersebut yang memunculkan 

konsep masyarakat informasi8. 

Menurut Manuel Castells, 

masyarakat informasi atau 

information societyberpendapat 

bahwa informasi dan penggunaanya 

mendefinisikan bentuk baru 

perekonomian dan masyarakat9. 

Castells juga memprediksi 

informasionalisme menyebabkan 

terjadinya perubahan dan 

                                                                         
Sosial Dan Ilmu Politik Universitas 

Hasanuddin Makassar 2012 
8 Soekanto, Soerjono. 2006. Sosiologi Suatu 

Pengantar, Jakarta: PT Raja Grafindo 

Persada. 
9 Abercrombie, Nicholas, Hill, Stephen, dan 

S. Turner, Bryan, 2010, Kamus Sosiologi, 

Pustaka Pelajar, Yogyakarta (hal 279) 



 

JURNAL S1 SOSIOLOGI FISIP UNIVERSITAS AIRLANGGA Page 9 

 

serangkaian problem seperti 

penyisihan dalam masyarakat10. 

Menurut Castells bahwa penerapan 

pengetahuan (knowledge) dan 

informasi menghasilkan suatu proses 

inovasi teknik yang sifatnya 

akumulatif serta berpengaruh 

signifikan terhadap organisasi sosial. 

Sehingga perkembangan masyarakat 

diakhir abad ke-19 yang dipengaruhi 

oleh perkembangan informasi dan 

teknologi informasi disebut sebagai 

masyarakat jaringan (network 

society).11 

3 poin penting dalam teori 

Pilihan Rasional yaitu kepentingan, 

nilai dan kekuatan.Pertama, 

Kepentingan muncul didasarkan atas 

tindakan yang akan dilakukan oleh 

                                                           
10 Ritzer, George & Godman, J Douglas, 

2003, Teori Sosiologi Modern edisi ke 7, 

Jakarta : Prenada Media (hal 529) 
11 Sugihartati, Rahma. 2014 Perkembangan 

Masyarakat Informasi & Teori Sosial 

Kontemporer. Jakarta: Kencana 

Prenadamedia Group 

individu. Kepentingan bertujuan 

untuk memaksimalkan keuntungan 

yang akan didapat oleh individu 

tersebut. Individu akan bertindak 

yang itu merupakan cara untuk 

mencapai tujuan yang diinginkan. 

Setiap individu akan memiliki 

kepentingan masing-masingberdasar 

atas pemikiran dari individu-individu 

itu sendiri dan bagaimana individu 

memikirkannya berdasar pada apa 

yang akan individu itu peroleh 

akhirnya. Kedua, Nilai adalah nilai 

sebuah peristiwa terletak pada 

kepentingan yang dimiliki pelaku-

pelaku yang dapat berpengaruh pada 

peristiwa tertentu. Tujuan yang 

dimiliki oleh pelaku terhadap 

peristiwa dan memiliki pengaruh 

yang sangat kuat merupakan nilai 

dari suatu peristiwa. Kepentingan 

akan suatu peristiwa memiliki nilai-

nilai tersendiri bagi individu untuk 
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bertindak dan nilai-nilai tersebut 

mencerminkan tujuan dari perilaku 

individu pada peristiwa yang sedang 

terjadi. Dan yang terakhir, 

Kekuatanmenurut adalah adalah 

tolak ukur yang dipakai individu di 

dalam sebuah sistem untuk sarana-

sarana yang dipergunakan sebagai 

asal mula individu di dalam 

melakukan tindakan.Kekuatan 

individu terletak pada sarana-sarana 

yang digunakannya sejak awal mula 

melakukan suatu tindakannya dalam 

melakukan tujuannya. Individu 

menggunakan alat atau modal dari 

adanya suatu peristiwa untuk 

menjadi tujuan bagi individu untuk 

melakukan kepentingannya yang 

akan dicapai untuk tercapai 

tindakannya demi suatu tujuannya 

tersebut.12 

                                                           
12Ibid hal 178 

Tindakan raisonal pasien di 

RSUD Dr M Soewandhie didasari 

oleh 3 poin penting dari konsep diri 

pasien yaitu kepentingan untuk 

mendapatkan layanan kesehatan, 

nilai dari layanan kesehatan E-Health 

dan kekuatan yang dimiliki untuk 

memanfaatkan layanan kesehatan E-

Health. Pasien menggunakan layanan 

kesehatan E-Health untuk 

mendapatkan pelayanan kesehatan 

yang lebih praktis dan efisien dengan 

memanfaatkan alat elektronik dan 

akses informasi yang dimilikinya. 

Berdasarkan analisis dengan 

teori pilihan rasional Coleman, 

layanan kesehatan E-Health menjadi 

sebuah cara untuk mencapai 

kepentingan dan juga menjadi 

sebuah nilai dari capaian yang 

didapatkan oleh pasien yang 

menggunakannya. Sedangkan 

hubungannya dengan masyarakat 



 

JURNAL S1 SOSIOLOGI FISIP UNIVERSITAS AIRLANGGA Page 11 

 

informasi dari Manuel Casstells yaitu 

ketika masyarakat yang berorientasi 

pada teknologi dan informasi 

membutuhkan cara dalam memenuhi 

kebutuhannya maka layanan 

kesehatan E-Health muncul dari 

tuntutan tersebut. 

Berdasarkan temuan 

dilapangan, sumber informasi 

mengenai layanan kesehatan E-

Health masih kurang menjangkau 

masyarakat karena kurang adanya 

sosialisasi mengenai inovasi layanan 

kesehatan baru dari pemerintah Kota 

Surabaya sehingga sebagian besar 

pasien mengetahui ketika pertama 

kali berobat di puskesmas atau 

rumah sakit kemudian mencari 

informasi sendiri cara mengakses 

layanan kesehatan E-Health. Tingkat 

pengetahuan pasien mengenai 

layanan kesehatan E-Health cukup 

tinggi dan dipengaruhi oleh cara 

mengaksesnya. Pasien yang 

mengakses menggunakan alat 

elektronik pribadi lebih banyak 

mengetahui informasi layanan 

kesehatan E-Health. Namun pada 

kelompok masyarakat lanjut usia 

cukup kesulitan dalam mengakses 

layanan kesehatan E-Health sehingga 

perlu adanya petugas khusus yang 

disediakan oleh pihak RSUD Dr M 

Soewandhie untuk membantu pasien 

yang kesulitan mendaftar 

online.Alasan pasien menggunakan 

layanan kesehatan E-Health karena 

lebih praktis dan efisien sehingga 

tidak perlu antri berdesakan, datang 

pagi, menunggu pelayanan terlalu 

lama dan tidak perlu membawa 

banyak berkas kesehatan. Daya tarik 

dari layanan kesehatan E-Health 

adalah memiliki aplikasi yang dapat 

diunduh di smartphone. Keuntungan 

menggunakan layanan kesehatan E-
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Health yaitu bisa mendaftarkan diri 

dari rumah dan tertera estimasi 

waktu layanan sehingga pasien 

datang tepat waktu. Sehingga pasien 

menentukan pertimbangan atas dasar 

keuntungan dan mafaat layanan 

kesehatan E-Health serta 

kepemilikan alat elektronik sehingga 

memilih untuk menggunakan inovasi 

layanan kesehatan dari pemerintah 

Kota SurabayaSelain menggunakan 

layanan kesehatan E-Health, 

sebagian pasien yang dapat 

mengoperasikan alat elektronik 

memanfaatkan layanan online lain 

seperti e-ticketing, e-banking dan e-

booking serta aplikasi online seperti 

gojek dan gofood. Dalam memenuhi 

kebutuhan sehari-hari  pasien juga 

memanfaatkan jaringan internet 

untuk mencari sumber referensi 

untuk studi, membaca berita online 

serta menggunakan media 

sosial.Tanggapan mengenai layanan 

kesehatan E-Health bagi masyarakat 

memiliki nilai positif dan negatif. 

Tanggapan positif berasal dari 

masyarakat yang mampu 

menggunakan alat elektronik 

sehingga merasa terbantu dengan 

adanya layanan kesehatan E-Health. 

Namun tanggapan dari lain sisi 

merasa bahwa layanan kesehatan E-

Health terlalu sulit dan tidak 

terjangkau bagi masyarakat yang 

tidak memiliki alat elektronik. 

Namun semua pihak mendukung 

adanya inovasi baru yang 

menyesuaikan dengan perkembangan 

zaman sehingga masyarakat Kota 

Surabaya tidak tertinggal oleh arus 

modernisasi. 

Pada motif pemanfaatan 

layanan kesehatan E-Health, pasien 

di RSUD Dr M Soewandhie 

menggunakan layanan kesehatan E-
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Health atas dasar efektifitas dan 

efisiensi yang sesuai dengan 

kebutuhan masyarakat modern di 

perkotaan saat ini. Motif 

pemanfaatan layanan keseahtan E-

Health berdasarkan pertimbangan 

pilihan rasional antara kepentingan, 

nilai dan sumber daya yang dimiliki 

pasien memanfaatkan layanan 

kesehatan E-Health. Kepentingan 

pasien dalam mendapatkan 

pelayanan kesehatan dimulai dari 

proses pendaftaran, pegobatan oleh 

dokter hingga mendapatkan obat. 

Nilai disini berupa keuntungan-

keuntungan dan nilai lebih yang 

dimiliki layanan kesehatan E-Health 

yaitu dapat diakses dimanapun tanpa 

harus antri. Sedangkan sumber daya 

yaitu alat elektronik yang dimiliki 

untuk mengakses E-Health. 

Tindakan rasional pasien merupakan 

hasil dari pemikiran untuk mencapai 

sebuah tujuan dengan memanfaatkan 

semaksimal mungkin sumber daya 

yang dimiliki serta akses informasi 

untuk mencapai kebutuhan yang 

diharapkan. Sehingga 4 capaian dari 

motif pemanfaatan layanan 

kesehatan E-Health yaitu efektif, 

tertib, nyaman dan kepastian sistem. 

Efektif yaitu memberikan pelayanan 

yang sesuai dan tepat sasaran dengan 

kebutuhan masyarakat perkotaan. 

Tertib memberikan keteraturan bagi 

pasien sehingga mendapatkan 

pelayanan yang baik dan tepat. 

Nyaman memberikan kemudahan 

bagi pasien yang membutuhkan 

layanan kesehatan. Dan kepastian 

sistem memberikan kepastian 

informasi bagi pasien maupun 

petugas yang memberikan pelayanan 

kesehatan. 

Pada bentuk pemanfaatan 

sebagai upaya masyarakat dalam 
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mencapai kemudahan pada layanan 

kesehatan E-Health, pasien di RSUD 

Soewandhie, pasien menggunakan 

layanan kesehatan E-Health 

diklasifikasikan berdasarkan tujuan 

yaitu berobat dan kontrol. Pasien 

yang memiliki sumber daya yaitu 

alat elektronik yang terhubung 

dengan jaringan internet sehingga 

dapat mengakses layanan kesehatan 

E-Health. Kegiatan pemenuhan 

kebutuhan masyarakat berbasis 

kemudahan ini mencerminkan 

masyarakat informasi yang seluruh 

kegiatan masyarakatnya terintegrasi 

dengan teknologi dan jaringan 

internet. 

Sehingga dapat dikatakan 

bahwa saat ini masyarakatberada 

pada suatu tatanan masyarakat baru, 

hampir semua kebutuhan hidup dapat 

terpenuhi dengan mudah. Namun 

seharusnya masyarakat juga dapat 

mengenali hal baru apa yang 

dihasilkan teknologi, seperti 

bagaimana kompleksitas yang 

dihasilkan dari munculnya teknologi, 

serta kendala apa yang diberikan 

teknologi terhadap masyarakat yang 

tidak memiliki sumber daya untuk 

mengaksesnya. Seperti yang di 

jelaskan pada teori masyarakat 

informasi bahwa kenyataan saat 

inibahwa masyarakatdapat dengan 

mudah merusak dunia, 

lingkungannya, maupun dirinya 

sendiri sebagaimana meraka dapat 

membuat dunia ini menjadi tempat 

yang lebih baik bagi kehidupan 

manusia hanya dengan 

mengandalkan teknologi. Sesuatu 

yang baru dari layanan kesehatan 

adalah adanya teknologi dan jaringan 

internet, artinya saat ini masyarakat 

Kota Surabaya tidak hanya 

memasuki paradigma teknologi baru, 



 

JURNAL S1 SOSIOLOGI FISIP UNIVERSITAS AIRLANGGA Page 15 

 

tetapi suatu bentuk baru struktur 

organisasi atas segala apa yang 

masyarakat butuhkan. Masyarakat 

telah bergeser dari masyarakat yang 

segala bentuk aktivitasnya 

terorganisasi secara vertikal, 

terstandardisasi, terstruktur secara 

rasional dan hirarkis, menjadi 

masyarakat yang aktivitasnya 

berbasis teknologi. 

Fenomena pemanfaatan 

layanan kesehatan E-Health 

mengabtraksikan Istilah dromologi. 

Dromologi memang masih asing dan 

belum banyak dibahas dalam teori-

teori sosial selama ini. Dromologi 

sendiri berasal dari bahasa Yunani 

dromos, yang berarti berpacu dan 

logos yang artinya ilmu. Jadi 

dromologi berarti ilmu berpacu 

(Yasraf Amir, 2011: 87 dalam 

Munandar, Aris &Nur Hidayah, 

M.Si). Ilmu berpacu disini yang 

dimaksudkan adalah ilmu yang 

mempelajari tentang kecepatan yang 

berkaitan dengan masyarakat dan 

bukan kecepatan suatu benda atau 

alat. Hal yang dihadapi masyarakat 

Kota Surabaya saat ini dengan 

adanya inovasi pada pelayanan 

publik dengan konsep layanan 

electronik adalah representasi dari 

percepatan dan dan upaya 

peningkatan pada layanan publik 

yang telah membentuk persepsi dari 

diri individu bahwa masyarakat 

dituntut untuk terus bergerak dan 

memaksa untuk tidak hanya diam. 

Kemajuan teknologi pada bidang 

pelayanan publik membuat individu 

menghabiskan lebih banyak waktu 

dalam posisi stationer.
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