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Abstract 

The purpose of this research is to describe the sustainability of E-Health innovation in Surabaya city. This 

innovation is created because health service are still less effective in dealing with patients who are visible in the queue 

process at the clinic counters and hospitals. The sustainability of E-Health innovation is crucial in improving the 

quality of health service especially in facing the current disruption era. 

The theory which use in this research are the innovation theory by Mulgan and Albury, Sustaining Innovation 

theory by Stevels, and the theory whom describe the age of disruption by Clayton M. Christensen. The methods which 

use in this research are qualitative with descriptive research. The location of this research are in Surabaya City. The 

informan of this research is choosen by purposive technique and continued with snowball technique. Afterwards to 

verify the validity of the data research which use data triangulasi technique. And for the data analysis proses which use 

by data reduction, data presentation and conclusion. 

The results obtained related to the sustainability of E-Health innovation has met the standard to be said as 

sustaining innovation according to Stevels theory, by looking at factors such as re-design, alternative product, and 

existing system. And almost meet all the aspects needed an innovation in disruption era according to Clayton 

M.Christensen theory by looking at aspects such as information technology, added value and information technology 

expect the aspects of sharing economy is still in the process of development. 
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PENDAHULUAN 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

upaya pemerintah khususnya Pemkot Surabaya dalam 

menghadirkan inovasi pelayanan publik di era disrupsi. 

Pelayanan publik selalu dikaitkan dengan suatu 

kegiatan yang dilakukan oleh seseorang, kelompok, 

atau instansi tertentu untuk memberikan bantuan dan 

kemudahan kepada masyarakat dalam rangka mencapai 

tujuan tertentu. Pelayanan publik ini menjadi semakin 

penting karena selalu berhubungan dengan masyarakat 

umum yang memiliki keanekaragaman kepentingan 

dan tujuan. Pelayanan publik di Indonesia adalah suatu 

bahasan yang selalu menarik untuk diperbincangkan. 

Hal ini dikarenakan pelayanan publik yang selama ini 

berlangsung di Indonesia masih belum bisa dikatakan 

memuaskan jika dilihat dari berbagai masalah yang ada 

di dalam proses pelayanan publik dalam aspek apapun. 

Hal tersebut dapat terlihat bahwa banyaknya keluhan 

yang didapat dari masyarakat. Selain itu salah satu 

tuntutan dari reformasi tahun 1998 adalah reformasi di 

bidang birokrasi pemerintahan. Reformasi birokrasi 

menjadi harapan baru masyarakat dalam terwujudnya 

pemerintahan yang bersih, akuntabel dan efisien serta 

menghadirkan pelayanan publik yang optimal dan lebih 

baik. Reformasi birokrasi merupakan upaya pemerintah 

dalam mencapai good governance serta melakukan 

pembaharuan yang mendasar terhadap sistem 

penyelenggaraan pemerintahan khususnya yang 

menyangkut aspek kelembagaan (organisasi), SDM 

aparatur, dan peningkatan pelayanan publik. Di 

Indonesia, urusan pelayanan publik menjadi 

kewenangan pemerintah dan pemerintah daerah 

dianggap dapat lebih memahami keinginan masyarakat 

sehingga pengambilan keputusan untuk pelayanan 

publik lebih responsif terhadap  permintaan 

masyarakat. Pelayanan publik sangatlah penting 

keberadaanya dalam mewujudkan good governance. 

Proses pelayanan publik juga menjadi fokus 

pemerintahan sebagai indikator keberhasilan dalam 

mengukur kinerja birokrasi. Penerapan good 

governance dan pemerintahan yang berbasis elektronik 

(e-governance) juga sejalan dengan visi Nawacita yang 

dikemukakan Presiden RI dalam mewujudkan 

kehadiran negara dan membangun tata kelola 

pemerintahan yang transparan, efektif, dan terpercaya. 

Penerapan e-governance  yang pada intinya merupakan 

digitalisasi data dan informasi seperti e-budgeting, e-

project planning, system delivery, e-controlling, e-

reporting hingga e-money. Penggunaan teknologi 

informasi akan lebih memudahkan birokrasi dalam 

memberikan pelayanan yang cepat, murah dan tepat 

seperti yang diimpikan oleh sebagian masyarakat  dan 
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dunia usaha. Hal ini  secara langsung akan berimbas 

pada peningkatan daya saing. 

Perubahan merupakan fenomena alam yang 

selalu terjadi di setiap generasi. Di masa globalisasi ini 

perubahan terjadi begitu massive. Saat ini data dan 

informasi yang telah tersebar luas dapat diakses dengan 

menggunakan teknologi yang serba canggih. 

Kemampuan teknologi kemudian menjadi sukses 

dengan mampu mengintegrasi tradisi yang bersifat 

kolot berubah ke arah yang lebih sempurna dan 

universal, tanpa terikat ruang dan waktu. 

 Internet of things dan dunia digital tidak dapat 

dipisahkan dari perubahan-perubahan yang terjadi di 

era globalisasi saat ini. Dengan adanya teknologi yang 

canggih telah memudahkan inovasi-inovasi baru untuk 

lahir menggantikan cara lama yang kurang efektif dan 

efisien. Inovasi-inovasi baru itu pun dituntut untuk 

dapat mengikuti kebutuhan masyarakat dan 

perkembangan yang terus bergerak maju. Inovasi 

adalah kegiatan penelitian, pengembangan, dan/atau 

perekayasaanyang bertujuan mengembangkan 

penerapan praktis nilai dan konteks ilmupengetahuan 

yang baru, atau cara baru untuk menerapkan ilmu 

pengetahuan danteknologi yang telah ada ke dalam 

produk atau proses produksi. 

 Namun di tengah perubahan yang sedang 

terjadi ini ada suatu fenomena sosial yang perlu 

dicermati. Hal ini telah menyita perhatian publik dan 

mempengaruhi proses perubahan karena ciri-cirinya 

yang tidak secara langsung dirasakan namun efeknya 

sangat mengejutkan. Fenomena itu disebut dengan 

inovasi disrupsi, dimana inovasi ini muncul secara 

perlahan dan tiba-tiba dapat mengganggu serta 

menggantikan sistem lama karena sifatnya yang lebih 

mudah dijalankan dan praktis. Selain itu inovasi 

disrupsi memainkan peranan penting dalam 

penggunaan teknologi, dimana hampir seluruh inovasi 

disrupsi ini menggunakan kecanggihan teknologi 

dalam pengaplikasiannya. Ciri-ciri inovasi disrupsi 

adalah sebagai berikut. 

Ciri-ciri Disrupsi 

Dunia Lama Dunia Baru 

1. Time Series dan Linear 1. Real Time dan 

Ekponensial 

2. Owning Economy 2. Sharing Economy 

3. On the Lane Economy 3. On Demand Economy 

4. Supply Demand 

tunggal 

4. Supply Demand dengan 

Jejaring 

5. Lawannya jelas 5. Lawan-lawannya Tidak 

Terlihat 

 

Berdasarkan tabel diatas, teknologi mengubah 

manusia dari peradaban time series menjadi real time. 

Statistik time series atau deret berkala adalah data yang 

digunakan untuk menginterpolasi data-data masa lalu 

untuk memprediksi masa depan. Berbeda hal nya 

dengan saat ini, dimana semua hal menjadi serba real 

time, data hari ini, detik ini langsung terolah dalam big 

data dan secepat itu pula disimpulkan dan 

ditindaklanjuti. Kedua, saat ini masyarakat umumnya 

hidup pada era asset-aset konsumtif terbuka untuk 

digunakan bersama, saling berbagi, saling 

berkolaborasi tanpa harus memiliki sumber daya 

sendiri. Ketiga, teknologi masa lalu tidak 

memungkinkan kesegeraan, harus melalui proses 

antrean dan menunggu, berbeda dengan saat ini, 

konsumen bisa mendapatkan apa yang dibutuhkan dan 

diinginkan saat itu juga (on demand). Teknologi dan 

pemanfaatan big data memungkinkan terjadinya hal 

tersebut.Keempat, kurva penawaran-permintaan dahulu 

bersifat tunggal, berbeda dengan saat ini, dimana 

masyarakat hidup dalam dunia apps yang pada saat 

bersamaan dikerjakan oleh puluhan bahkan ribuan 

jejaring. Kelima, kompetitor sudah tidak lagi terlihat, 

dan langsung masuk ke sasaran-sasaran utama, kepada 

konsumen, dari pintu ke pintu langsung dan terhubung 

ke segala penjuru yang sudah tidak memiliki batas 

geografi. 

Hal yang juga menjadi perhatian dari inovasi 

disrupsi adalah populasi penduduk dan jumlah usia 

produktif. Di beberapa negara, saat ini sedang 

menghadapi permasalahan terkait para tenaga kerja 

dengan usia produktif, seperti di Jepang, Singapura, 

Rusia dan bahkan Cina. Hal ini dikarenakan kebijakan 

pemerintah di negara tersebut yang mulai sekitar 

periode tahun 1960an menekan angka kelahiran di 

negaranya. Akibatnya sekitar periode tahun 1990an 

negara tersebut mengalami penurunan tenaga kerja usia 

produktif. Namun pada tahun 2000, penduduk usia 25-

44 tahun berkurang hingga 7% sedangkan tingkat 

harapan hidupnya meningkat terus hingga di atas 85 

tahun. Sedangkan di Indonesia sendiri saat ini sedang 

menyongsong era bonus demografi dimana angka 

jumlah penduduk usia produktif meningkat lebih cepat 

dibandingkan angka jumlah penduduk usia non-

produktif. 

Penduduk usia produktif di Indonesia saat ini 

banyak disebut sebagai kaum millenials, karena hampir 

sebagian hidupnya selalu bersinggungan dengan 

kecanggihan teknologi. Kaum millenials saat ini 

disebut sebagai agen perubahan karena inovasi-inovasi 

banyak lahir dari karya mereka yang ahli dalam 

pengoperasian teknologi informasi yang mana telah 

menjadi power dari inovasi-inovasi terkini. 
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Hal-hal tersebut mejadi poin penting dimana 

perlunya intermediary actor antara generasi muda dan 

generasi tua dalam bersinergi menciptakan inovasi-

inovasi terkini sesuai kebutuhan masyarakat. Terlebih 

dalam bidang birokrasi, dimana para Aparatur Sipil 

Negara tidak jarang bertentangan dengan kebutuhan 

generasi muda untuk mengimplementasikan 

gagasannya. Resistensi pun bermunculan seiring 

ketidakpahaman  aparatur birokrasi dalam penggunaan 

teknologi secara utuh guna memenuhi kebutuhan 

masyarakat. Hal ini tentu mempengaruhi kualitas 

pelayanan publik terhadap masyarakat. Dimana 

masyarakat saat ini menuntut dan menginginkan 

inovasi yang mudah dan praktis serta meninggalkan 

praktek birokrasi cara lama yang kolot dan berbelit-

belit. 

Dalam upaya menumbuhkan inovasi-inovasi 

pelayanan publik, Kementerian Pendayagunaan 

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

(KEMENPANRB) mengadakan suatu kompetisi 

inovasi pelayanan publik. Kompetisi ini diadakan 

secara nasional dan juga termasuk disediakannya 

pemberian penghargaan kepada instansi pemerintahan 

yang memiliki inovasi terbaik dari sekian banyak 

inovasi yang ada. Dijelaskan, dalam kompetisi kali ini 

dikelompokkan ke dalam empat kategori 

inovasi. Pertama, kategori Tata kelola pemerintahan, 

yang meliputi salah satu atau lebih unsur partisipasi, 

akuntabilitas, transparansi, efektivitas dan efisiensi 

penyelenggaraan pemerintahan, kualitas regulasi, 

penegakan hukum, ketertiban sosial, dan kontrol 

terhadap korupsi dalam pelayanan publik. Kedua, 

penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam 

penyelenggaraan pelayanan publik; ketiga, perbaikan 

kesejahteraan sosial dalam penyelesaian masalah-

masalah sosial; dan keempat, pelayanan langsung 

kepada masyarakat yaitu pelayanan yang dilaksanakan 

melalui kontak langsung dengan masyarakat yang 

manfaatnya dirasakan langsung. Upaya ini diharapkan 

menjadi stimulus kepada para birokrat pemerintahan 

untuk menggerakkan percepatan peningkatan kualitas 

pelayanan publik guna menjadi bukti dari adanya 

perbaikan kinerja birokrat. SINOVIK (Sistem 

Informasi Inovasi Pelayanan Publik) ialah wadah yang 

diciptakan oleh KEMENPANRB tadi dalam 

menampung beragam macam inovasi-inovasi yang 

dibuat oleh suatu instansi baik itu pusat hingga daerah. 

Hal ini telah terbukti mendorong berbagai macam 

instansi untuk terus berbenah dan bersaing dalam 

membangun kualitas pelayanan publik dengan daerah-

daerah lain. SINOVIK juga turut menyumbang peranan 

penting dalam proses perubahan di tengah era inovasi 

disrupsi yang menuntut adanya kemajuan dengan 

menyelaraskan perkembangan teknologi informasi dan 

komunikasi. Karena dalam kompetisi SINOVIK ini, 

inovasi yang dibutuhkan ialah inovasi yang baru, 

berbeda dengan sebelumnya, dan tentunya praktis serta 

efisien dalam hal waktu dan biaya. Berikut adalah tabel 

beberapa pemenang dengan inovasi terbaik di 

SINOVIK Tahun 2015. 

Top 5 Inovasi Pelayanan Publik di Sinovik 2015 

Kementerian/L

embaga 

Provinsi Kabupaten Kota 

1. Layanan 

Tujuh Menit 

(LANTUM), 

Oleh 

Kementerian 

Agraria 

danTata Ruang 

/ BPN 

1. ATM 

SAMSAT 

Jatim- 

Merubah 

Kantor 

Menjadi 

Mesin, 

Prov. 

Jatim 

1. 

Asparagus 

Ditanam 

Ekonomi 

Mapan, 

Kab.Badun

g 

1. E-

Health, 

Kota 

Surabaya 

 

2. Pelayanan 

Penjangkauan 

(Outreching) 

Melayani 

Penyandang 

Disabilitas di 

Lingkungan 

Masyarakat, 

Oleh 

Kementerian 

Sosial 

2. Ayo 

Kerja- 

Prov. 

Jatim 

2. 

Gebrakan 

SUSI 

Turunkan 

Angka 

Kematian 

Ibu dan 

Angka 

Kematian 

Bayi, 

Kab.Lumaj

ang 

2. Emas 

Hitam di 

Tumpuk

an 

Sampah, 

Kota 

Malang 

3. Pengesahan 

Badan Hukum 

versi AHU 

Online, Oleh 

Kementerian 

Hukum dan 

HAM 

3. 

JOGJAP

LAN, 

Prov 

D.I.Y 

3. 

Kantornya 

Orang 

Miskin, 

Kab.Sragen 

3. 

“KEUR” 

Hanya 

26 Menit 

Menuju 

Resolusi 

Keselam

atan 

Berlalu 

Lintas, 

Kota 

Denpasa

r 

 4. Sistem 

Pengenda

lian 

Inflasi, 

Prov. 

Kalteng 

4. Lahir 

Procot 

Pulang 

Bawa Akte, 

Kab.Banyu

wangi 

4. Klinik 

Lansia 

Puskesm

as Putri 

Ayu, 

Kota 

Jambi 

 5. Taman 

Budaya 

Jambi, 

Prov.Jam

bi 

5. 

ODHALIN

K, 

Kab.Pasuru

an 

5. 

Lembaga 

Perlindu

ngan 

Perempu

an Anak 

dan 
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Remaja 

(LP-

PAR), 

Kota 

Pekalong

an 

 

Dari data tabel 1.1 dapat dilihat bahwa banyak 

instansi yang telah ikut andil memainkan peran dalam 

proses perubahan di bidang pelayanan publik. Semua 

inovasi tersebut bertujuan untuk menciptakan 

lingkungan birokrasi yang bersahabat dengan 

masyarakat, yang mengerti kebutuhan masyarakatnya 

dan tanggap akan adanya kemajuan teknologi guna 

diaplikasikan kedalam proses pelayanan publik yang 

menimbulkan  kemudahan-kemudahan bagi 

masyarakat yang membutuhkan. 

Data diatas terdapat beberapa inovasi yang 

dikembangkan oleh daerah-daerah di Provinsi Jawa 

Timur, dan membuktikan bahwa inovasi yang berada 

di Jawa Timur termasuk inovasi-inovasi unggulan yang 

mampu melebihi inovasi-inovasi di daerah lain. 

Khususnya Pemkot Surabaya, sadar betul akan 

pentingnya menghidupkan inovasi-inovasi dalam 

upaya menciptakan pelayanan publik yang menjawab 

kebutuhan masyarakat. Apalagi di tengah-tengah era 

inovasi disrupsi yang memaksa mereka untuk terus 

keluar dari zona nyaman dan melakukan inovasi terkini 

dengan pemanfaatan teknologi mutakhir yang tengah 

berkembang. 

Dibawah kepemimpinan walikota Dr.(H.C) Ir. 

Tri Rismaharini, M.T , Kota Surabaya telah berhasil 

menjadi Kota modern yang tertata rapih baik secara 

fisik maupun administrasi pemerintahannya. 

Pemerintah Kota Surabaya merupakan salah satu dari 

sekian banyak pemerintahan yang bisa dikatakan 

responsif dan paling inovatif dalam upaya mewujudkan 

good governance melalui SINOVIK ini. Hal ini dapat 

dibuktikan dengan telah tersedianya produk 

pemerintahan khususnya pelayanan publik berbasis 

TIK yang telah banyak mendapat penghargaan nasional 

maupun internasional. 

Dalam mewujudkan good governance yang 

mengedepankan penggunaan TIK agar pemerintahan 

lebih transparan dan efektif, Pemkot Surabaya telah 

mengembangkan berbagai macam pelayanan online 

baik itu di sistem pengelolaan keuangan daerah, 

perizinan, perkantoran SDM, kesehatan, monitoring, 

pendidikan hingga beberapa fasilitas lain yang 

berkaitan dengan pemerintahan dan masyarakat. Semua 

itu merupakan bagian dari pengembangan teknologi 

informasi di Surabaya yang tertuang dalam sebuah 

konsep besar Surabaya Smart City sebagai kota 

modern yang berbasis TIK. 

 Salah satu  dari sekian banyak inovasi yang 

mendapat apresiasi dari berbagai kalangan dan 

dijadikan sebagai percontohan ialah inovasi layanan 

kesehatan melalui E-Health. Suatu inovasi yang 

dikembangkan untuk memudahkan masyarakat dalam 

mempersingkat antrean baik itu di puskesmas maupun 

rumah sakit. Aplikasi E-Health Kota Surabaya ini 

merupakan inovasi unggulan yang masuk ke dalam 

Top 25 inovasi pelayanan publik tingkat nasional tahun 

2015 seperti data yang tertera di dalam tabel 1.1. Dari 

sisi kebijakan, pemerintah sangat merespon positif 

adanya inovasi E-Health tersebut. Dalam 

perkembangannya, pemerintah mengeluarkan 

kebijakan yang tertuang dalam KepMenKes RI No. 

374/MENKES/SK/V/2009 tentang Sistem Kesehatan 

Nasional (SKN), yang kemudian diikuti dengan 

KepMenKes RI No. 192/MENKES/SK/VI/2012 

tentang Roadmap Rencana Aksi Penguatan Sistem 

Informasi Kesehatan Indonesia. 

Dalam bidang kesehatan Indonesia sedang 

dihadapkan dengan terbatasnya jumlah tenaga 

kesehatan. Hal itu dikarenakan banyaknya tenaga kerja 

yang menumpuk hanya pada kota besar tertentu. 

Sedangkan di daerah-daerah kecil masih belum banyak 

tersedia tenaga kesehatan yang dapat memenuhi 

kebutuhan pelayanan kesehatan. Oleh sebab itu inovasi 

E-Health yang diusung Pemkot Surabaya ini nantinya 

diharapkan dapat menjadi percontohan bagi inovasi-

inovasi pemerintah terkait pelayanan kesehatan di 

daerah-daerah lain. Dengan adanya E-Health ini 

membuat pelayanan kesehatan yang diberikan kepada 

masyarakat menjadi lebih efisien. E-Health 

menghilangkan sistem antrean secara fisik, dan pasien 

mendapat kepastian waktu pelayanan dari manapun 

sejauh terdapat akses internet. Selain itu sistem E-

Health ini terintegrasi dengan informasi kependudukan 

dan data pasien puskesmas atau rumah sakit di kota 

Surabaya. 

Inovasi Pelayanan E-Health ini digagas oleh 

Pemkot Surabaya melalui SKPD, yaitu Puskesmas, 

Dinas Kesehatan, Rumah Sakit dan Dinas Kominfo 

selaku leading sector di bidang pengembangan dan 

pemanfaatan TIK. Pada tataran implementasi, bekerja 

sama dengan Kantor Kecamatan/Kelurahan dan 

petugas puskesmas dan rumah sakit selaku pelaksana 

di lapangan. Tahap pelaksanan inovasi E-Health ini 

dimulai dari: Perencanaan sistem (pembuatan konsep 

aplikasi E-Health), kemudian Perancangan sistem 

(pembuatan dan pengembangan sistem aplikasi E-

Health) lalu uji coba (sistem aplikasi E-Health, 

pelatihan, dan pendampingan SDM) serta 

Implementasi (launching, sosialisasi, dan 

implementasi E-Health). Sedangkan pada tahap sistem 

pemantuan dan evaluasi, 

meliputi Monitoring dilakukan by sistem oleh Dinas 

Kesehatan melalui dashboard aplikasi yang memonitor 

(jumlah rujukan online, 10 penyakit terbanyak, tipe 

pembayaran pasien, poli yang paling banyak 
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dikunjungi, per tenaga kesehatan melayani berapa 

orang, dan real time monitoring pendaftaran di 

puskesmas) Di samping monitoring by 

sistem, monitoring juga dilakukan oleh Dinas 

Kesehatan dan Dinas Kominfo dengan supervisi di 

lapangan dan melalui pengaduan masyarakat yang 

masuk ke Media Center Pemkot Surabaya yang 

dikelola oleh Dinas Kominfo, pengaduan yang masuk 

ke Dinas Kesehatan, ataupun langsung di Puskesmas 

dan Rumah Sakit terkait. Rumah sakit terkait yang saat 

ini dapat diakses oleh E-Health ialah RSUD Soewandi 

dan RSUD BDH dimana tipe dari kedua rumah sakit 

itu ialah Rumah Sakit Umum kelas B. 

Pada era globalisasi yang tengah terjadi saat 

ini inovasi-inovasi pelayanan publik yang 

mengedepankan TIK sungguh sangat diperlukan. 

Masyarakat telah terbiasa dengan pola hidup yang 

praktis dan instan. Untuk itu perlunya birokrasi 

pemerintahan agar terus berbenah dalam menghadirkan 

inovasi pelayanan publik yang berbasis TIK ini wajib 

hukumnya. Dan adanya inovasi E-Health bisa 

dijadikan pemicu inovasi inovasi publik lain untuk 

terus bermunculan dan tetap berbenah mengikuti 

perubahan zaman. 

Untuk itu dengan adanya inovasi E-Health 

yang berbasis penggunaan TIK ini, diharap dapat 

memenuhi kebutuhan layanan kesehatan publik yang 

selama ini banyak menuai masalah. Baik itu terkait 

pelayanan yang lama, berbelit-belit dan kurang 

tanggap. 

Mengenai E-Health yang dibahas oleh peneliti 

ini, sudah pernah diteliti sebelumnya oleh Dwi Putri 

Marshella dengan penelitiannya yang berjudul 

“Implementasi Layanan E-Health di Puskesmas 

Ngagel Rejo kota Surabaya dalam Memberikan 

Pelayanan kepada Masyarakat”. Penelitian tersebut 

menekankan implementasi pelayanan publik yang 

berguna untuk meningkatkan kualitas pelayanan 

kesehatan. Kemudian oleh Delza Abdul Hafiz dengan 

penelitiannya yang berjudul “ Inovasi Pelayanan Publik 

( Studi Deskriptif tentang Penerapan Layanan E-Health 

dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan di 

Puskesmas Pucangsewu Kota Surabaya)”. Penelitian 

tersebut bertujuan mendeskripsikan layanan E-Health 

dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di 

Puskesmas Pucangsewu Kota Surabaya. 

Sedangkan dalam penelitian yang dibahas 

oleh peneliti saat ini lebih menekankan peningkatan 

pelayanan publik seperti apa yang relevan dan 

dibutuhkan di era disrupsi. Karena dalam penelitian 

terdahulu masih belum ada pembahasan inovasi yang 

dikaitkan dengan era disrupsi. Hal ini dikarenakan 

fenomena disurpsi yang tengah terjadi telah banyak 

merubah pola-pola kebiasaan masyarakat. Untuk itu 

peneliti merasa penting untuk melakukan penelitian ini 

yang nantinya juga diharapkan dapat memberikan 

masukan kepada aparatur pemerintahan dalam 

memberikan pelayanan publik yang optimal. Selain itu 

peneliti juga ingin menilai apakah inovasi E-Health ini 

dapat dikategorikan sebagai sustaining innovation yang 

dapat bertahan hingga beberapa tahun kedepan 

walaupun para pemimpin datang silih berganti 

Berdasar uraian di atas peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian lebih lanjut yang kemudian 

dituangkan ke dalam skripsi dengan judul “Inovasi 

Pelayanan Publik di era Disrupsi (Studi tentang 

Keberlanjutan Inovasi E-Health di Kota Surabaya). 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, 

maka rumusan masalah dalam penelitian ini ialah 

Bagaimana keberlanjutan program inovasi E-Health 

dalam era disrupsi di Kota Surabaya dan tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan 

keberlanjutan inovasi E-Health di kota Surabaya. 

Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan kontribusi bagi pengembang Ilmu 

Administrasi Negara dan dapat dijadikan sebagai bahan 

referensi bagi penelitian yang akan datang, khususnya 

penelitian tentang inovasi pelayanan publik agar dapat 

menyelaraskan dengan perkembangan yang ada seperti 

era disrupsi saat ini. 

Metode penelitian yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif 

dengan tipe penelitian deskriptif, teknik pengumpulan 

data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. 

Teknik penentuan informan yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah purposive, dimana informan yang 

terpilih merupakan pihak yang dianggap paling 

mengerti dan memahami tentang program tersebut. 

Analisis data menggunakan reduksi data, penyajian 

data, dan penarikan kesimpulan. Teknik pemeriksaan 

keabsahan data yang digunakan adalah triangulasi data. 

Inovasi 

Istilah Inovasi di sektor publik dimaknai 

berbeda-beda oleh beberapa pendapat ahli.Inovasi 

dalam konsepnya tidak selalu yang berkaitan dengan 

produk, melainkan inovasi dapat pula berupa ide, cara-

cara atau objek yang dipersepsikan oleh orang sebagai 

sesuatu yang baru. Inovasi ini dimaknai sebagai 

sesuatu yang benar-benar baru yang dialami oleh 

masyarakat. Istilah Inovasi dari Mulgan dan Albury, 

juga hampir sama dengan pengertian yang 

dikemukakan oleh Suryani yang mengartikan inovasi 

sebagai berikut: 

„Succesful innovation is the creation and 

implementation of new process, products, 

services and methods of delivery which result 

in significant improvements in outcomes 

efficiency, effectiveness or quality.‟ 

 Inovasi merupakan penciptaan dan 

implementasi dari adanya proses, produk, pelayanan 

dan metode yang baru dalam penyampaian pelayanan 



  

 

 

 

6 

publik yang hasilnya diharapkan dapat memperbaiki 

secara signifikan terhadap outcomes yang lebih efektif, 

efisien dan berkualitas. Menurut Osborne dan Brown, 

inovasi adalah pengenalan sesuatu yang baru ke dalam 

sebuah sistem, akan tetapi tidak selalu seperti itu, 

dalam keadaan tertentu dan dengan aplikasi (seringkali 

invensi) dari sebuah ide baru. Sedangkan menurut 

Peter Drucker seorang pakar manajemen, inovasi 

adalah instrument yang spesifik dari kewirausahaan, 

inovasi adalah seni yang meningkatkan sumber-sumber 

dengan kapasitas baru untuk menciptakan kekayaan. 

Pada dasaranya inovasi dilakukan dengan mendasarkan 

pada dua inti alasan yaitu, pertama untuk 

meningkatkan daya tanggap terhadap kebutuhan lokal 

dan individu, kedua untuk memenuhi kebutuhan publik 

dan harapan masyarakat. Mulgan dan Albury juga 

menjelaskan bahwa inovasi yang dilakukan di sektor 

swasta memiliki perbedaan tujuan dengan inovasi di 

sektor publik. 

 Inovasi yang dilakukan di sektor swasta 

bertujuan untuk mempertahankan atau meningkatkan 

profitabilitas yang dilakukan dengan cara melakukan 

inovasi untuk pengurangan biaya, perbaikan pasar, dan 

meningkatkan produk serta pelayanan baru. Sementara 

inovasi di sektor publik memiliki nilai yang berbeda 

dengan nilai di sektor swasta dimana nilai tersebut 

lebih kompleks dan sulit untuk diukur. Adapun tujuan 

dilakukannya inovasi di sektor publik lebih berorientasi 

pada hasil yang akan dicapai seperti berkurangnya 

kejahatan, kemiskinan, kekerasan, meningkatkan 

kualitas pelayanan dan kepercayaan antara penyedia 

layanan dengan pengguna layanan. 

 

Kebijakan Sosial 
Arthur D.Little (2004) mendefinisikan inovasi 

berkelanjutan atau yang dalam teori lebih dikenal 

dengan sustaining innovation adalah penciptaan ruang 

pasar, produk, dan layanan atau proses yang didorong 

oleh masalah sosial maupun lingkungan dalam siklus 

waktu yang berkala. Sedangkan menurut Robert F. 

Brands,sustaining innovation dijelaskan sebagai 

berikut, 

“Sustaining innovation is a process where 

sustainability considerations (environmental, 

social, financial) are integrated into company 

systems from idea generations through to 

research and development and 

commercialization. This applies to product, 

service and technologies, as well as new 

business and organization models.” 

 

Sustaining innovation adalah suatu proses 

dimana pertimbangan keberlanjutan (lingkungan, sosial 

dan keuangan) diintegrasikan ke dalam sistem 

perusahaan dari gagasan hingga penelitian dan 

pengembangan dan komersialisasi. Hal ini berlaku 

untuk produk, layanan dan teknologi serta model bisnis 

dan organisasi baru. 

Prinsip sutaining innovation ini pada awal 

mulanya berkembang melalui sektor bisnis dimana 

dalam dalam sektor tersebut banyak ditemui berbagai 

masalah dan kendala dalam upaya pemasaran.Karena 

dalam dunia bisnis dibutuhkan sebuah terobosan dalam 

menghadapi persaingan yang sangat kompetitif.Hal ini 

lah yang kemudian menjadi alasan mengapa dalam 

sektor publik khususnya dalam paradigma new public 

service (NPS), sustaining innovation mutlak 

dibutuhkan. 

Menurut Robert.F Brands, terdapat 5 poin 

penting terkait sustaining innovaton yang dibutuhkan 

agar dapat berjalan maksimal, antara lain: 

1. Inspirasi: langkah paling utama ialah 

menemukan sosok leader yang 

menginspirasi dan mendorong 

bergulirnya proses inovasi. 

2. Tanpa resiko, tidak ada inovasi: yang 

artinya tidak semua ide akan dapat 

berhasil dijalankan, dan setiap ide pasti 

mempunyai resiko masing-masing 

terhadap hal yang akan ditimbulkan. Jadi 

dalam memulai suatu inovasi mutlak 

diperlukan suatu keberanian dalam 

pengambilan keputusan yang tidak 

umum. 

3. Proses pengembangan produk baru: 

sebuah proses formal dengan lini masa 

dan tonggak waktu ialah sebuah 

keharusan. Hal ini biasanya meliputi 

unsur-unsur kunci seperti penyusunan 

ide, prioritas, komersialisasi dan lainnya. 

4. Penciptaan nilai: inovasi yang berhasil 

mengubah ide menjadi laba, untuk 

meningkatkan nilai-nilai konsumen dan 

meningkatkan nilai pemegang saham. 

Nilai produk yang makin meningkat 

dalam jangka panjang melahirkan nilai 

valuasi yang lebih baik. 

5. Akuntabilitas: hal ini menjadi komponen 

utama dari kesetaraan kepercayaan, 

bahkan saat prosesnya bertalian erat 

dengan pengawasan. Dalam fase ini poin 

penting dalam menciptakan kepercayaan 

konsumen terhadap suatu inovasi. 

Sebagaimana dikemukakan oleh Stevels 

(1997), sustaining innovation dibagi menjadi beberapa 

tingkatan untuk memantau perkembangannya, antara 

lain: 

1. Re-Design : merancang ulang produk 

yang sudah ada dengan membatasi 

perbaikan teknisnya 
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2. Product Alternatives : membuat konsep 

produk baru atau layanan baru untuk 

memenuhi kebutuhan fungsional yang 

terus meningkat dan kompleks 

3. System : mendesain system untuk 

kebutuhan masyarakat yang bergerak 

semakin maju dan kompleks 

 

Sebagian besar ide dari sustaining 

innovationakan datang dari mendengarkan apa yang 

pelanggan katakan dan butuhkan tentang suatu produk 

atau layanan. Dengan menghadirkan feedback sebagai 

umpan balik pelanggan, komunikasi akan 

memungkinkan untuk mengumpulkan data tentang 

bagaimana meningkatkan dan memberikan nilai lebih 

besar kepada pelanggan. 

Dalam praktek dunia bisnis, Sustaining 

innovation telah banyak memberikan manfaat dalam 

bersaing dan berkompetisi.Hal ini dikarenakan biaya 

yang dikeluarkan untuk penelitian dan pengembangan 

serta promosi dapat diminimalisir karena merupakan 

rangkaian dari inovasi sebelumnya.Sebagai acuan 

dasar, sustaining innovation ini telah membuat 

perusahaan besar tumbuh melalui strategi 

berkelanjutan tersebut dengan meningkatkan 

penawaran berdasarkan kebutuhan pelanggan dan 

kesadaran pasar. 

Dalam penyelenggaraan Negara, inovasi harus 

terus didorong agar permasalahan dalam pelayanan 

publik dapat diatasi, maka dari itu konsep sustaining 

innovation yang lebih dulu diperkenalkan dalam dunia 

bisnis juga harus diterapkan ke dalam penyelenggaraan 

Negara. Pemimpin merupakan bagian penting yang 

sangat berpengaruh dengan keberlangsungan 

sustaining innovation karena dituntut untuk berpikir 

kreatif. Dalam era globalisasi saat ini semangat 

entrepreneurship harus ada dalam konsep 

penyelenggaraan Negara, karena hubungan kolaborasi 

inovasi yang diciptakan oleh sektor bisnis dan 

pemerintahan sudah tidak dapat dipisahkan dan saling 

berkaitan satu sama lain. 

Perlu dicermati bahwa dunia telah berubah dari segala 

sisi. Kecanggihan teknologi semakin mempermudah 

kehidupan manusia. Sejak reformasi digulirkan, konsep 

good governance menjadi tujuan utama pemerintah. 

Hampir seluruh kementerian tiba-tiba tampil sebagai 

pembina kewirausahaan. Teori New Public Service 

sangat berperan dalam terbentuknya era disrupsi ini 

dimana dalam pelayanan yang diusung tidak 

memandang sisi ekonomi maupun sosial. Cragun & 

Sweetman, mengidentifikasi lima pemicu gelombang 

disrupsi yang telah terjadi sejak tahun 1980, antara 

lain: 

1. Teknologi (Khususnya IT) 

2. Teori Manajemen (metode baru pengelolaan 

SDM, kepemimpinan, produksi dan bisnis) 

3. Peristiwa ekonomi (peran negara, bank 

sentral, fluktuasi penawaran-permintaan) 

4. Daya saing global 

5. Geopolitik (ketegangan antar wilayah) 

 

Konsep dari disrupsi adalah tentang respon 

yang kompetitif, bukan teori tentang pertumbuhan, 

mirip dengan pertumbuhan tapi bukan tentang 

pertumbuhan. Disrupsi menggantikan „pasar lama‟, 

industry, dan teknologi dan menghasilkan suatu 

kebaruan yang lebih efisien dan menyeluruh. Ia bersifat 

destruktif dan kreatif. Menurut Kasali, disrupsi adalah 

sebuah inovasi yang terjadi di suatu era yang akan 

menggantikan seluruh sistem lama dengan sistem baru. 

Dalam dunia swasta fenomena ini telah banyak 

memakan korban. Perusahaan yang sangat maju dan 

berkembang dengan seketika menjadi tidak berdaya 

dan tidak mampu bersaing lagi. Hal ini terjadi di salah 

satu perusahaan telekomunikasi terbesar seperti Nokia, 

dimana inovasi saja tidak cukup dilakukan untuk dapat 

berkembang. Peradaban saat ini telah merubah segala 

hal konsumtif yang terbuka untuk digunakan bersama, 

saling berbagi, dan tidak harus dimiliki sendiri. 

Bukan hanya dunia swasta yang terkena 

dampaknya, dunia pemerintahan pun mengalami hal 

serupa. Pemerintah akhirnya semakin aktif dalam 

penggunaan E-Government dalam berbagai 

penyelenggaraan negara.Era disrupsi sangat 

bergantung pada kecanggihan teknologi, selain itu 

dibutuhkan juga seorang inovator yang dapat membaca 

arah perubahan. Menurut Christensen, ciri inovator 

yang dibutuhkan di era disrupsi ini seperti: 

1. Mereka menciptakan perubahan sosial yang 

sistemik melalui skala dan replikasi 

2. Mereka memenuhi kebutuhan yang berlebihan 

(karena solusi yang ada lebih kompleks 

daripada yang dibutuhkan banyak orang) atau 

tidak dilayani sama sekali 

3. Mereka menawarkan produk dan layanan yang 

lebih sederhana dan lebih murah daripada 

alternative yang ada dan mungkin dianggap 

memiliki tingkat kinerja yang lebih rendah 

namun pengguna menganggapnya cukup baik 

4. Mereka menghasilkan sumber daya seperti 

sumbangan, hibah, tenaga sukarela, atau 

modal intelektual dengan cara yang pada 

awalnya tidak menarik bagi pesaing yang 

kompeten 

5. Mereka sering diabaikan, diremehkan oleh 

pelaku yang model bisnisnya baik, sehingga 

menciptakan inovasi yang unik berbeda 

dengan jalur yang telah ada 

 

Banyak pihak yang belum sadar dan mengerti 

bahwa saat ini di tengah era disrupsi sedang terjadi 

revolusi di berbagai lini kehidupan, terutama pada 

aspek tertentu, yaitu: 
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1. Teknologi Informasi : menghubungkan semua 

orang, baik yang membutuhkan (demand 

side) maupun yang menawarkan (supply 

side). 

2. Added value : dilakukan dengan upaya-upaya 

serius untuk memberikan value yang lebih 

besar bagi konsumen dan penyedia jasa 

melalui ekonomi biaya rendah. Akibatnya, 

hadirlah jasa atau produk dengan harga 

yang relatif lebih menarik. 

3. Ekonomi berbagi (sharing economy) : inovasi 

tidak hanya hadir pada produk, melainkan 

pada model bisnis, yaitu ekonomi gotong 

royong, sharing resources, atau terkadang 

disebut ekonomi kolaborasi. 

4. Teknologi statistik : menggunakan big data 

analytics, yaitu statistik big data buka time 

series lagi, melainkan beralih ke real time 

sehingga pasokan dapat dikerahkan saat 

permintaan bergerak. Ini membuat biaya 

mencari dan biaya transaksi yang menjadi 

beban pelanggan dapat turun. 

 

Di era disrupsi ada beberapa konsekuensi 

yang ditimbulkan dari pemanfaatan teknologi 

informasi yang serba canggih, hal ini berdampak luas 

pada: 

1. Di era disrupsi ini menyerang hampir semua 

incumbent (pelaku utama, para pemimpin 

pasar) baik itu produk-produk atau 

perusahaan ternama, sekolah atau 

universitas terkemuka, organisasi-

organisasi sosial, partai politik, maupun 

jasa-jasa yang sudah dikenal umum di 

masyarakat. 

2. Di era disrupsi ini telah menciptakan pasar 

baru yang selama ini diabaikan incumbent, 

yaitu kalangan yang menduduki dasar 

piramida. Kini mereka yang dahulu kurang 

beruntung sebagai konsumen karena daya 

beli yang rendah, telah menjadi kekuatan 

pasar. Secara keseluruhan , partisipasi 

pasar pun meningkat. 

3. Di era disrupsi ini menimbulkan dampak 

deflasi atau penurunan harga karena biaya 

mencari (searching cost) dan biaya 

transaksi (transaction cost) praktis 

menjadi nol rupiah. Kedua jenis ini 

umumnya hanya dikenal oleh generasi 

muda berkat teknologi informasi. Selain 

itu timbul gerakan berbagi (sharing 

resources) yang mampu memobilisasi 

pemakaian barang-barang konsumsi ke 

dalam kegiatan ekonomi produktif. 

Kejadian-kejadian yang terjadi tersebut 

membuat pemerintah sadar akan pentingnya 

pengaplikasian teknologi informasi ke dalam kinerja 

nya. Salah satu inovasi yang diusung seperti E-Health 

pun merupakan cerminan hadirnya pemerintah dalam 

proses perkembangan zaman yang serba canggih saat 

ini. 

 

Aspek-aspek penting di Era Disrupsi 

Di era disrupsi seperti yang saat ini dimana 

persaingan terjadi dengan begitu ketat, teknologi 

menjadi salah satu lini kehidupan yang tidak dapat 

diabaikan. Keberadaan teknologi telah menghapus 

batas-batas geografi, menghasilkan inovasi-inovasi 

baru yang tidak terlihat dan tanpa disadari telah 

mengubah cara hidup, mempengaruhi tatanan hidup 

dan bahkan mengganti sistem yang ada. Digitalisasi 

perlahan menjadi jalan dalam pemecahan masalah yang 

dirasakan oleh masyarakat. Semua aspek kehidupan 

saat ini bergantung pada sistem digitalisasi, begitu pun 

dengan dunia pemerintahan dalam aspek pelayanan 

publik dimana hubungan dengan masyarakat terjadi 

dengan begitu dekatnya setiap saat. 

Dengan adanya digitalisasi membuat suatu hal 

menjadi efisien, efektif dan serba praktis. Dalam 

pelayanan publik pun, masyarakat membutuhkan 

pelayanan yang tidak lagi berbelit-belit dan mudah 

didapatkan. Untuk itu inovasi mutlak diperlukan oleh 

pemerintah untuk terus merespon kebutuhan-kebutuhan 

masyarakat yang semakin kompleks. E-Health sendiri 

merupakan salah satu inovasi pelayanan publik yang 

dikembangkan setelah menyadari kebutuhan-

kebutuhan masyarakat tersebut. Menurut Clayton 

M.Christensen terdapat beberapa aspek penting yang 

perlu diperhatikan dalam menjalankan suatu inovasi di 

era disrupsi agar suatu inovasi tersebut dapat terus 

berjalan dengan optimal, antara lain: 

1. Teknologi Informasi 

Pemanfaatan teknologi informasi sangat vital 

keberadaanya. E-Health merupakan inovasi 

yang berkembang setelah ditunjang 

pengolahan teknologi informasi yang canggih. 

Dalam penerapannya, pengolahan teknologi 

informasi juga memerlukan fasilitas dan 

sarana yang memadai agar suatu sistem dapat 

berjalan optimal. Dinas kesehatan kota 

Surabaya sebagai leading sector pelayanan 

kesehatan pun tengah berupaya memfasilitasi 

sarana yang dibutuhkan oleh puskesmas 

maupun RSUD terkait seperti penyediaan 

mesin E-Kios yang digunakan untuk 

mengakses layanan di tempat. Hal lain juga 

sedang dalam proses pengembangan lebih 

lanjut untuk merealisasikan penunjang lain 

seperti mesin RFID yang nantinya dirasa 

dapat membuat layanan semakin mudah dan 

fleksibel. Namun yang perlu dicermati lebih 

lanjut, belum semua puskesmas mendapat 

fasilitas untuk penunjang E-Health ini. Seperti 

di puskesmas Simomulyo masih belum 

terdapat mesin E-Kios yang berfungsi 

membantu pelayanan, sehingga dalam 
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penerapannya masih berjalan kurang optimal 

karena pegawai puskesmas hingga saat ini 

hanya dapat melayani melalui mesin komputer 

yang tertera di loket. Kemudian dalam proses 

pelaksanaanya di lapangan, terdapat dua hal 

gangguan yang perlu dicermati lebih lanjut 

agar layanan dapat terus berjalan dengan baik 

dan optimal, yaitu seringnya terjadi gangguan 

server dan masih kurangnya pemahaman 

masyarakat akan penggunaan internet. 

Dalam hal gangguan server ini, cukup sering 

terjadi masalah ketika server layanan E-

Health sering down dan jika hal ini terjadi 

biasa cukup menyulitkan situasi pelayanan. 

Pihak puskesmas dan RSUD terkait pun tidak 

dapat mengatasi karena hal ini diluar 

kemampuannya, yang dimana hal itu menjadi 

wewenang dan tanggung jawab dari Dinas 

Kesehatan. Sosialisasi kepada masyarakat pun 

perlu lebih rutin dilakukan, mengingat masih 

banyaknya masyarakat yang belum paham 

poin penting dari E-Health itu sendiri. Dan 

sudah menjadi kewajiban bagi pemerintah 

untuk terus mengedukasi masyarakat agar 

peka terhadap inovasi-inovasi dan kebijakan-

kebijakan baru yang dikeluarkan. 

 

2. Added Value 

Added Value dalam hal ini dimaknai dengan 

upaya-upaya serius yang dilakukan untuk 

menambah nilai dari suatu inovasi agar dapat 

menghadirkan produk dan jasa yang menarik. 

Tujuan dari E-Health ini pun tertuju pada 

upaya pemerintah dalam berupaya 

meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. 

Dari konsep yang telah disusun, E-Health ini 

menghadirkan inovasi yang mengedepankan 

efisiensi, baik itu efisiensi waktu, tenaga 

maupun biaya. Dengan adanya inovasi ini, 

proses administrasi menjadi lebih mudah dan 

terstruktur. Peningkatan kapasitas pelayanan 

pun meningkat terbukti semenjak adanya E-

Health, pasien menjadi lebih banyak yang 

dapat ditangani dan dilayani. Efisiensi yang 

tercipta itulah kemudian menjadi nilai tambah 

dari inovasi ini, namun hal itu saja tidak 

cukup karena sistem E-Health saat ini lebih 

cenderung hanya untuk proses antrean, dan 

semakin lama hal ini akan semakin menjadi 

biasa di pandangan masyarakat dan bukan lagi 

menjadi suatu nilai tambah dalam proses 

pelayanan. 

 

3. Ekonomi Berbagi (sharing economy) 

Konsep sharing economy ini berlandaskan 

pemberdayaan terhadap masyarakat. Sesuatu 

yang memiliki high cost dengan adanya 

sharing economy dapat diubah menjadi low 

cost tetapi tidak mengurangi manfaat dan 

keuntungan di dalamnya. Di era disrupsi saat 

ini konsep sharing economy menjadi pilar 

penting dalam menghadapi era disrupsi. 

Karena selain mengandalkan teknologi, 

sesuatu yang low cost menjadi hal yang sangat 

dibutuhkan masyarakat. Berbicara konsep 

sharing economy dalam hal pelayanan 

kesehatan khususnya E-Health di kota 

Surabaya, konsep ini masih belum dijalankan 

dan diterapkan namun hal ini telah dianalisis 

oleh Dinas Kesehatan Kota Surabaya untuk 

segera di hadirkan dan di kolaborasikan 

dengan inovasi E-Health yang mana memiliki 

tujuan untuk semakin mempermudah 

masyarakat mendapatkan layanan kesehatan 

tanpa batasan ruang dengan biaya yang 

diminimalisir.  

 

4. Teknologi Statistik 

Dengan adanya teknologi statistik, kebutuhan 

informasi data semakin meningkat untuk 

keperluan analisis data, mengetahui kebutuhan 

pasar dan membuat terobosan baru. Efisiensi 

kembali ditekankan dalam hal ini, dimana 

dalam pemanfaatan teknologi statistik seperti 

adanya big data. Big data mampu membantu 

organisasi menciptakan peluang baru dan 

membaca inovasi yang diperlukan untuk 

kemudian dapat digunakan menganalisis data 

industri. Keuntungan dari adanya big data ini 

juga menghemat biaya, mempercepat proses, 

dapat memahami kondisi pasar, dan 

mengontrol reputasi online. 

Keberadaan E-Health yang juga 

mengandalkan big data dalam merekam 

riwayat pasien juga terintegrasi dengan 

beberapa dinas, seperti Dispendukcapil dan 

Diskominfo, hal ini dirasa dapat bersinergi 

untuk segera membantu mewujudkan konsep 

Surabaya Smart City. 

 

INOVASI LAYANAN E-HEALTH DI KOTA 

SURABAYA 

Inovasi menurut Mulgan dan Albury, 

dimaknai sebagai penciptaan dan implmentasi dari 

adanya proses, produk pelayanan dan metode yang 

baru dalam penyampaian pelayanan publik yang mana 

hasil yang diharapkan dapat memperbaiki hasil yang 

efektif, efisien dan berkualitas secara signifikan. 

Inovasi dapat disebabkan karena 2 (dua) hal yaitu ; 1) 

untuk meningkatkan daya tanggap (responsiveness) 

terhadap kebutuhan lokal atau individu dan 2) untuk 

memenuhi kebutuhan publik dan harapan masyarakat. 

Inovasi E-Health sendiri merupakan salah satu 

layanan yang digagas Pemkot Surabaya yang kemudian 

diaplikasikan oleh Dinas Kesehatan Kota Surabaya 

yang menaungi seluruh puskesmas di kota Surabaya 

dan 2 (dua) RSUD. E-Health dapat dikatakan inovatif 

karena penyebab kedua alasan terebut sudah dipenuhi 

dan pelayanan ini berusaha memberikan perubahan dan 
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pengembangan yang baru yang mana hal ini belum 

pernah dilakukan dalam pelayanan kesehatan di Kota 

Surabaya maupun di Indonesia itu sendiri. Selain itu, 

E-Health dikatakan inovatif karena dalam proses 

penerapannya di tengah masyarakat berhasil 

memanfaatkan serta mengkolaborasikan Teknologi 

informasi dan Komunikasi dengan Teknologi Statistik, 

karena suatu inovasi terlebih yang tengah terjadi di era 

disrupsi ini tentu tidak dapat terlepas dari pengolahan 

TIK , khususnya internet yang mana hal ini dapat 

meningkatkan transparansi suatu instansi dan mampu 

meningkatkan efektivitas pelayanan. 

Pada awalnya inovasi layanan kesehatan ini 

masih bersifat manual, yakni memanfaatkan 

pendaftaran manual yang mewajibkan para calon 

pasien untuk datang terlebih dahulu ke rumah sakit 

maupun puskesmas untuk mendapatkan layanan 

kesehatan. Lalu seiring dengan perkembangan 

teknologi dan kemampuan Dinas Kesehatan yang 

dibantu oleh jajaran pengurus puskesmas kota 

Surabaya dan RSUD kota Surabaya, inovasi layanan 

kesehatan tersebut dapat direplikasi menjadi bentuk 

layanan yang lebih mudah dan efisien dengan 

memanfaatkan TIK yaitu E-Health. 

 Berdasarkan kategori inovasi, E-Health saat 

ini masih belum dapat dikategorikan dalam inovasi 

terusan/berkelanjutan (sustaining innovation) karena 

masih adanya faktor yang belum sepenuhnya 

dijalankan dan diciptakan walaupun dalam 

penerapannya saat ini inovasi E-Health merupakan 

perubahan baru dalam pelayanan publik dengan 

menggunakan kondisi pelayanan, sistem atau produk 

yang telah ada dan dikolaborasikan dengan 

pemanfaatan TIK yang canggih. E-Health merupakan 

proses penyempurnaan pelayanan yang memungkinkan 

masyarakat untuk mendapatkan layanan dengan cepat 

yang dapat diakses melalui website resmi ataupun 

aplikasi secara gratis di play store HP Android. Selain 

itu di era disrupsi yang tengah terjadi saat ini, 

pemanfaatan teknologi menjadi sebuah kebutuhan yang 

harus diperhatikan dan dipenuhi oleh penyelenggara 

pelayanan publik. Sebagaimana telah dijelaskan juga 

oleh Indrajit dalam bukunya yang berjudul Electronic 

Government, dijelaskan bahwa salah satu peran 

teknologi dalam sektor publik terutama dalam hal 

pelayanan publik adalah mampu merubah digital divide 

menjadi digital knowledge. Dengan demikian, dapat 

diketahui bahwa Dinas Kesehatan Kota Surabaya 

selaku leading sector dalam pelayanan kesehatan di 

kota Surabaya sudah memanfaatkan teknologi 

informasi dalam bentuk aplikasi yang mudah untuk 

diakses melalui situs website maupun aplikasi yang 

mudah di download melalui play store. Namun, dari 

inovasi ini, masih ada beberapa masyarakat yang 

belum mendapatkan nilai tambah yang disebabkan 

karena adanya kemampuan yang kurang dalam 

mengakses dan mengikuti perkembangan teknologi. 

SUSTAINING INNOVATION DI ERA DISRUPSI 

Sustaining innovation didefinisikan sebagai 

penciptaan ruang pasar, produk, dan layanan atau 

proses yang didorong oleh masalah sosial maupun 

lingkungan dalam siklus waktu yang berkala. E-Health 

sendiri hadir di tengah masyarakat setelah dipengaruhi 

era disrupsi diwarnai dengan adanya perkembangan 

teknologi informasi yang semakin cepat sehingga 

menimbulkan revolusi baru, yaitu peralihan dari sistem 

kerja yang konvensional ke era digital yang serba 

praktis. Pada instansi pemerintah, perubahan ini 

ditandai dengan ditinggalkanya pemerintah tradisonal 

yang identik dengan paper-based administration 

menuju electronic government (E-Government). 

Pengembangan E-Government seperti E-Health ini 

merupakan salah satu upaya pemerintah dalam 

meningkatkan kualitas pelayana kesehatan secara 

efektif dan efisien. 

Sementara itu dalam menerapkan sustaining 

innovation, layanan E-Health ini juga memantau dan 

mengamati perkembangan di lapangan dengan melihat 

beberapa tingkatan untuk kemudian dijadikan sebagai 

pedoman, antara lain: 

1. Re-Design atau Merancang Ulang Proses 

Pelayanan Kesehatan 

Dalam tahapan ini, layanan kesehatan 

melakukan pembaruan kualitas yang 

berkelanjutan dan mengacu pada kombinasi 

perubahan organisasi, prosedur dan kebijakan 

yang dibutuhkan dalam inovasi. Layanan ini 

memberi kemudahan baik bagi pasien maupun 

petugas puskesmas/RSUD. Pasien tidak perlu 

lagi untuk mengantre di ruang tunggu untuk 

mendapatkan penanganan medis. Dengan 

adanya layanan ini pun dapat mengurangi 

kecurangan yang dilakukan calon pasien 

seperti pengambilan antrean ganda yang hal 

ini tentu merugikan pasien lain. Rujukan 

pasien ke rumah sakit pun menjadi lebih 

mudah, yang dari sebelumnya pasien harus 

melakukan pendaftaran depan di rumah sakit 

yang dituju dan menunggu antrean disana, 

saat ini menjadi dapat langsung terdaftar di 

poli di puskesmas kepada poli yang dituju di 

rumah sakit. Jadi dalam penerapannya, proses 

yang tengah berlangsung saat ini dirasa efisien 

dan efektif. 

 

2. Product Alternatives  

Dalam hal product alternatives ini 

dimaksudkan untuk menciptakan suatu konsep 

layanan unggulan yang juga bermanfaat dan 

memudahkan masyarakat, dalam hal ini E-

Health masih belum memiliki layanan 

unggulan lain yang dapat membuat inovasi ini 

dapat terus berkelanjutan pada waktu yang 

akan datang dimana segala sesuatunya akan 

semakin kompleks.  
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3. System  

Dalam tahap ini merupakan tingkatan yang 

paling vital dalam mengamati penerapan E-

Health. Sebelum ada inovasi layanan ini, data 

pasien biasa didapat dari loket pendaftaran 

pasien guna melihat riwayat kesehatan pasien, 

kemudian pegawai puskesmas atau rumah 

sakit memasukkan data tersebut ke SIMPUS 

yang masih bersifat offline atau konvensional. 

Namun setelah adanya E-Health, SIMPUS ini 

terintegrasi dengan data kependudukan dari 

Dispendukcapil terkait nomor NIK, data diri, 

alamat dan anggota keluarga, sehingga bagi 

pasien saat ini cukup memasukkan nomor 

NIK mereka, maka langsung akan tertera data 

diri serta riwayat kesehatan mereka. Hal ini 

sangat efisien bagi pegawai puskesmas 

maupun rumah sakit dalam memberikan 

layanan, karena mereka tidak perlu untuk 

membuang waktu mencari data diri pasien 

secara manual. Begitupun dengan pasien, 

mereka tidak perlu membuang waktu untuk 

menunggu layanan dengan begitu lama karena 

riwayat kesehatan dapat dengan mudah 

ditemukan. Data rekam medis yang dihasilkan 

pun menjadi lebih akurat karena semuanya 

telah terekam dan masuk kedalam sistem yang 

terintegrasi. 

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil temuan data di lapangan 

yang telah disajikan, dianalisis dan diinterpretasikan 

sebelumnya, pada bab ini peneliti membuat kesimpulan 

dalam rangka menjawab rumusan masalah penelitian.  

E-Health merupakan salah satu inovasi 

pelayanan publik yang mendapat penghargaan dengan 

masuk ke dalam Top 25 Inovasi Pelayanan Publik pada 

tahun 2015. Inovasi E-Health merupakan suatu layanan 

yang memudahkan sistem pelayanan kesehatan kepada 

masyarakat. Pelayanan yang dihasilkan menjadi lebih 

efektif dan efisien dibandingkan dengan sebelum 

adanya inovasi ini. Layanan E-Health ini dapat diakses 

dan digunakan melalui website maupun aplikasi yang 

tertera di Playstore ataupun Appstore. Penerapan 

layanan ini memberikan beberapa manfaat bagi pasien 

maupun petugas layanan keehatan seperti memudahkan 

pasien dalam melakukan antrean tanpa harus datang ke 

lokasi, memudahkan pasien untuk melakukan rujukan 

medis, memudahkan dalam hal pendataan pasien 

dimana semuanya terekam ke dalam big data yang 

telah terintegrasi. Walaupun memang masih terdapat 

beberapa hal yang membuat layanan ini belum dapat 

dikatakan optimal dan berhasil. Inovasi E-Health ini 

juga belum dapat dikatakan sebagai sustaining 

innovation karena masih terdapat faktor yang belum 

terpenuhi. Terdapat beberapa tingkatan untuk dapat 

memantau perkembangannya, antara lain: 

 

1. Re-Design atau merancang ulang produk 

layanan 

Dalam hal ini E-Health telah berhasil untuk 

merancang layanan kesehatan agar berjalan 

efektif. Dengan adanya E-Health masyarakat 

semakin termudahkan dalam mendapatkan 

pelayanan yang optimal. Hal ini tentu 

berpengaruh untuk menumbuhkan 

kepercayaan masyarakat untuk mendukung 

pelayanan publik agar terus selalu 

mengevaluasi kinerjanya untuk menciptakan 

tatanan pemerintahan yang bersih, sehat, dan 

terpercaya. 

2. Product Alternative 

Product alternative adalah suatu layanan 

tambahan yang digunakan untuk menunjang 

suatu inovasi agar dapat terus berjalan dan 

memudahkan masyarakat. Dalam hal ini E-

Health masi belum memiliki product 

alternative sebagai layanan pendukung E-

Health agar terus berkelanjutan, karena E-

Health ini hanya berfokus mengedepankan 

prosesi antrean dan sistem rujukan 

3. System 

Terkait dengan sistem yang dikembangkan 

untuk mengusung layanan E-Health ini masih 

belum dapat dikatakan berjalan dengan 

optimal.Server pusat yang sering mengalami 

gangguan, terkadang cukup menyulitkan 

petugas untuk memberikan layanan terbaik. 

Hal ini juga sering membuat pelayanan 

kepada pasien menjadi lama karena harus 

melewati serangkaian alur pendaftaran 

manual. 

Dalam proses penerapannya di era disrupsi, 

Inovasi E-Health ini juga dapat diukur melalui 

beberapa aspek penting yang diperhatikan, antara lain: 

1. Teknologi Informasi 

Teknologi informasi yang dikembangkan 

sejauh ini belum optimal karena dalam 

penemuan di lapangan, masih sering terjadi 

gangguan yang menyulitkan petugas, dan juga 

fasilitas yang diberikan kepada puskesmas-

puskesmas untuk mendukung layanan ini 

belum sepenuhnya merata, dimana dalam 

penelitian ini menemukan perbedaan fasilitas 

yang didapatkan antara puskesmas simomulyo 

dengan puskesmas dukuh kupang. 

2. Added Value 

Dari segi nilai tambah, E-Health belum 

berhasil menciptakan layanan tambahan yang 

dapat memudahkan masyarakat dalam 

mendapatkan layanan kesehatan hanya saja 

untuk ukuran efektif, E-Health dirasa cukup 
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efektif menghadirkan proses pendaftaran dan 

entry pasien dengan cepat. 

3. Sharing Economy 

Dalam hal ini masih belum terdapat 

pemberdayaan yang mengusung konsep 

sharing economy, walaupun arah dan tujuan 

dalam layanan ini mengarah ke hal tersebut di 

waktu kedepan. 

4. Teknologi Statistik 

Pengolahan data pasien yang terstruktur dan 

rapih telah dihasilkan dari pemanfaatan 

teknologi statistik. Sistem yang terintegrasi 

telah merekam riwayat kesehatan dan data diri 

pasien, sehingga ketika melakukan 

pendaftaran telah otomatis akan menampilkan 

data-data yang dibutuhkan untuk segera 

dilanjutkan dengan penanganan medis yang 

diperlukan. 

 

SARAN 

Berdasarkan hasil temuan di dalam penelitian 

ini, Inovasi E-Health ini telah berjalan dengan cukup 

baik. Poin-poin yang perlu diperhatikan dalam 

keberlanjutannya pun telah terpenuhi, tujuan dan 

manfaat  yang ditimbulkan pun sangat bagus dalam 

merangsang sektor publik lain untuk meniru dan terus 

menciptakan inovasi guna memberikan pelayanan 

publik yang maksimal. Namun terdapat beberapa hal 

dan saran yang diberikan peneliti agar inovasi layanan 

ini dapat semakin berkembang dengan baik, yaitu 

untuk lebih memperkuat sistem program atau server 

agar keluhan seperti sistem yang sering down dan 

bermasalah tidak terjadi lagi. Dan juga dengan 

menambahkan ahli-ahli IT lebih banyak, karena 

peneliti melihat langsung di Dinas Kesehatan Kota 

Surabaya, staff yang menduduki bagian IT hanya 

empat orang dan dirasa cukup berat untuk mengelola 

sistem yang dijalankan di kota besar seperti Surabaya 

ini. Kemudian satu hal lagi yang perlu ditingkatkan 

ialah pemerataan fasilitas bagi seluruh puskesmas 

maupun RSUD di kota Surabaya ini. Seperti pengadaan 

mesin E-Kios, mesin RFID dan fasilitas lainnya yang 

dirasa perlu. Karena suatu inovasi tidak akan bisa 

berjalan dengan optimal tanpa didukung oleh fasilitas 

sarana dan prasarana yang memadai. 
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