
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Landasan Konseptual 

1. Tinjauan Umum Tentang Pengaruh Penilaian Kepatuhan Standar 

Pengaruh merupakan efek yang terjadi setelah dilakukannya proses 

penerimaan pesan sehingga terjadilah proses perubahan baik pengetahuan, 

pendapat, maupun sikap. Suatu pengaruh dikatakan berhasil apabila terjadi 

sebuah perubahan pada si penerima pesan seperti apa yang telah disampaikan 

dalam makna sebuah pesan. Menurut Stuart “pengaruh atau efek ialah 

perbedaan antara apa yang dipikirkan, dirasakan, dan dilakukan oleh penerima 

sebelum dan sesudah menerima pesan”.1 Sedangkan menurut Hafied Cangara 

“pengaruh adalah salah satu elemen dalam komunikasi yang sangat penting 

untuk mengetahui berhasil tidaknya komunikasi yang kita inginkan”.2 

Pengaruh dapat dikatakan mengena jika perubahan (P) yang terjadi pada 

penerima sama dengan tujuan (T) yang diinginkan oleh komunikator. 

Pengaruh dapat terjadi dalam bentuk perubahan pengetahuan, sikap dan 

perilaku. 

Pada tingkat pengetahuan pengaruh bisa terjadi dalam bentuk perubahan 

persepsi dan perubahan pendapat. Adapun yang dimaksud dengan perubahan 

sikap ialah adanya perubahan internal pada diri seseorang yang diorganisir 

1 Hafied Cangara. 2002. Pengantar Ilmu Komunikasi. Jakarta: PT Raja Grafindo. Persada. h. 163. 
2 Ibid. 
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dalam bentuk prinsip, sebagai hasil evaluasi yang dilakukannya terhadap suatu 

objek baik yang terdapat di dalam maupun diluar dirinya. 

Perubahan perilaku ialah perubahan yang terjadi dalam bentuk tindakan. 

Antara perubahan sikap dan perilaku terdapat hubungan yang erat, sebab 

perubahan perilaku biasanya didahului oleh perubahan sikap. Tetapi dalam hal 

tertentu, bisa juga perubahan sikap didahului oleh perubahan perilaku. 

Berdasarkan pendapat di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pengaruh 

adalah perbedaan apa yang dipikirkan, dirasakan dan dilakukan sebelum dan 

setelah menerima pesan sehingga terjadi perubahan pada diri individu baik 

pengetahuan, sikap maupun perilaku. 

2. Tinjuan Umum Tentang Penilaian Kepatuhan Standar Pelayanan Publik 

a. Konsep Kepatuhan 

Seperti apa yang sering dikatakan oleh banyak orang bahwa 

kesadaran hukum merupakan salah satu faktor penentu dari kepatuhan 

hukum, sehingga dalam mebicarakan mengenai kepatuhan hukum harus 

dimulai terlebih dahulu dari masalah kesadaran hukum. 

Soerjono Soekanto berpendapat bahwa, kesadaran hukum merupakan 

nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada 

atau tentang hukum yang diharapkan ada.3 Jadi pada dasarnya setiap 

manusia mempunyai rasa keadilan, dan asas kesadaran hukum ada di dalam 

3 Soerjono Soekanto. 1982. Sosiologi, Suatu Pengantar, Edisi Baru Kesatu. Jakarta: CV Rajawali. h. 
152 
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diri setiap manusia. Ada pendapat yang menyatakan bahwa kesadaran 

hukum yang tinggi menyebabkan warga masyarakat mematuhi ketentuan-

ketentuan yang berlaku. Sebaliknya apabila kesadaran hukum sangat 

rendah maka derajat kepatuhan terhadap hukum juga rendah.4 Indikator-

indikator kesadaran hukum menurut B. Kutschincky adalah: 

1) Pengetahuan tentang peraturan-peraturan hukum (law awareness); 

2) Pengetahuan tentang isi peraturan-peraturan hukum (law 

acquaintance); 

3) Sikap terhadap peraturan-peraturan hukum (legal attitude); 

4) Pola-pola perilaku hukum (law behavior). 

 Indikator tersebut di atas menunjukkan pada tingkat kesadaran hukum 

tertentu mulai dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi. Apabila 

indicator-indikator kesadaran hukum, yaitu pengetahuan tentang hukum, 

pengetahuan tentang isi hukum, sikap terhadap hukum serta pola perilaku 

hukum dihubungkan dengan kepatuhan hukum, maka akan diperoleh 

pengertian sebagai berikut: 

1) Pengetahuan tentang peraturan hukum tidak mempengaruhi kepatuhan 

terhadap peraturan; 

2) Pengetahuan tentang isi peraturan hukum sangat mempengaruhi sikap 

terhadap suatu peraturan, akan tetapi sukar untuk menetapkan secara 

4 Ibid. h. 216. 
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pasti derajat kepatuhan macam apakah yang dicapai dengan 

pengetahuan tersebut; 

3) Sikap terhadap peraturan cenderung mempengaruhi taraf kepatuhan 

hukum; 

4) Pola perilaku hukum sangat mempengaruhi kepatuhan hukum, yang 

mana perilaku yang sesuai dengan hukum merupakan salah satu ciri 

atau kriteria akan adanya kepatuhan atau ketaatan hukum yang cukup 

tinggi. 

 Dengan demikian maka dapat ditarik kesimpulan bahwa indikator 

perilaku hukum merupakan petunjuk akan adanya taraf kepatuhan hukum 

yang tinggi, derajat mana dapat memperlihatkan tinggi rendahnya 

kesadaran hukum. 

b. Konsep Penilaian Kepatuhan 

Penilaian kepatuhan terhadap standar pelayanan publik diatur dalam 

Peraturan Ombudsman RI Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penilaian 

Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik. Penilaian kepatuhan 

dilakukan dengan tujuan untuk perbaikan dan penyempurnaan kebijakan 

publik dalam rangka mencegah maladministrasi. Pelayanan publik yang 

dimaksud adalah pelayanan publik yang diatur dalam UU No 25 Tahun 

2009. 

Universitas Internasional Batam 
Devi Suryani, Pengaruh Penilaian Standar Pelayanan Publik oleh Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Kepulauan 
Riau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Terhadap Perbaikan  Pelayanan Publik di Pemerintah Kota Batam 
UIB Repository©2019



14 
 

Dalam penyelenggaraannya, penilaian kepatuhan standar pelayaanan 

publik bersasaskan integritas, kepatutan, keadilan, non-diskriminasi, tidak 

memihak, akuntabilitas, keseimbangan, keterbukaan dan kerahasiaan. 

Pelaksanaan penilaian kepatuhan dilakukan terhadap Kementerian Dan 

Lembaga Negara; Pemerintah Provinisi Dan Pemerintah Kabupaten/Kota; 

Serta Kompetensi Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Terdapat 3 kategori 

penilian kepatuhan yang dilakukan oleh ombudsman, yakni: 

1) Zona Hijau dengan predikat kepatuhan tinggi; 

2) Zona Kuning dengan predikat kepatuhan sedang; 

3) Zona Merah dengan predikat kepatuhan rendah. 

Indikator-indikator yang dinilai dalam penilaian kepatuhan antara lain: 

1) Standar pelayanan, meliputi kejelasan persyaratan, sistem 

mekanisme/prosedur, produk pelayanan, jangka waktu penyelesaian, 

dan kejelasan biaya/tariff; 

2) Ketersediaan maklumat layanan; 

3) Ketersediaan sistem informasi pelayanan publik baik itu elektronik 

maupun non elektronik seperti booklet, pamflet, website, monitor 

televisi, dll; 

4) Sarana dan prasarana, meliputi ketersediaan ruang tunggu, toilet untuk 

pengguna layanan, dan adanya loket/meja pelayanan; 

5) Pelayanan khusus, meliputi ketersediaan sarana khusus bagi pengguna 

layanan yang berkebutuhan khusus (rambatan, kursi roda, jalur 
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pemandu, ruang menyusui, dll) dan pelayanan khusus untuk pengguna 

layanan yang memang membutuhkan; 

6) Pengelolaan pengaduan, meliputi ketersediaan informasi pengaduan 

(sms, telepon, email) dan ketersediaan pejabat untuk proses 

pengaduan. 

7) Penilaian kinerja, ketersediaan sarana pengukuran kepuasan 

pelanggan; 

8) Visi, misi, dan motto pelayanan, ketersediaan visi, misi, dan motto 

yang dipampangkan di ruang pelayanan; 

9) Atribut, ketersediaan petugas yang menggunakan id card. 

10) Pelayanan terpadu, dalam poin ini akan dinillai apakah ada produk 

layanan yang sudah diPTSPkan 

3. Tinjuan Umum Tentang Pelayanan Publik 

a. Definisi Pelayanan Publik 

Pada dasarnya pelayanan tidak dapat dipisahkan dari kehidupan 

manusia. Pelayanan yang diberikan harus sesuai dengan aturan yang ada, 

sehingga kepuasan masyarakat tercapai. Pelayanan berarti melayani suatu 

jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam segala bidang. Kegiatan 

melayani kepada masyarakat merupakan salah satu tugas dan fungsi 

administrasi negara. 

Tjiptono berpendapat, pelayanan merupakan bentuk penyajian, 

tindakan dan informasi yang diberikan untuk meningkatkan kemampuan 

pelanggan/pengguna jasa dalam mewujudkan nilai potensial yang 
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terkandung dalam produk/jasa inti yang dibeli pelanggan/pengguna.5 

Sedangkan menurut Sampara, pelayanan adalah suatu kegiatan atau 

urutan kegiatan yang terjadi dalam interaksi langsung antar seseorang 

dengan orang lain atau mesin secara fisik dan menyediakan kepuasan 

pelanggan.6 

Pelayanan pasti akan selalu berkaitan dengan publik atau masyarakat 

oleh sebab itu, menurut Sinambela, pelayanan publik merupakan setiap 

kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap sejumlah manusia 

yang memiliki kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau 

kesatuan dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada 

produk fisik.7 

Seperti halnya yang dikemukakan oleh Umam, pelayanan publik 

identik dengan representasi dari eksistensi birokrasi pemerintahan karena 

berkenaan langsung dengan salah satu fungsi pemerintah, yaitu 

memberikan pelayanan.8 Menurut Thoha, pelayanan publik merupakan 

usaha yang dilakukan oleh seseorang dan/atau kelompok orang atau 

instansi tertentu untuk memberi bantuan dan kemudahan kepada 

masyarakat dalam mencapai tujuan.9 

5 Khaerul Umam. 2012. Manajemen Organisasi. Bandung: Pustaka Setia. h. 379. 
6 LijanPoltak Sinambela. 2006. Reformasi Pelayanan Publik: Teori, Kebijakan, dan 
Implementasi. Jakarta: PT. BumiAksara. h. 5.  
7 Ibid.  
8 Op. Cit. Khaerul Umam. h. 379. 
9 Sedarmayanti. 2009. Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja. Bandung: CV 
Mandar Maju. h. 243.  
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Pelayanan publik menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 

adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan 

kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi 

setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan pelayanan 

administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. 

Penyelenggara pelayanan publik dalam Undang-Undang Nomor 25 

Tahun 2009 tentang pelayanan publik adalah setiap institusi 

penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk 

berdasarkan Undang-Undang untuk kegiatan pelayanan publik dan badan 

hukum lain yang dibentuk untuk kegiatan pelayanan. 

Dari uraian di atas, maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa 

pelayanan publik merupakan kegiatan pemerintah dalam memberikan dan 

memenuhi pelayanan kepada masyarakat dalam mencapai tujuannya. 

Sehingga penulis dapat memahami bahwa suatu pelayanan muncul karena 

adanya masyarakat yang ingin dilayani. Dimana dalam memberikan 

pelayanan pada masyarakat para penyelenggara pelayanan publik 

berusaha untuk sama-sama mewujudkan apa yang menjadi tujuan masing-

masing. Penyelenggara pelayanan publik ingin memberikan pelayanan 

terbaik pada masyarakat dan mendapat kepercayaan masyarakat dan 

masyarakat dapat mencapai tujuannya serta mendapat kepuasan dari 

pelayanan yang diberikan para penyelenggara pelayanan publik. 

Berkaitan dengan penelitian ini, pelayanan publik dimasukkan 

karena dalam penelitian ini membahas mengenai penanganan 
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maladministrasi dimana dalam penyelenggara pelayanan publik sering 

terjadi maladministrasi. 

b. Ruang Lingkup Pelayanan Publik 

Ruang lingkup pelayanan publik dalam Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, meliputi 

pelayanan barang publik, pelayanan jasa publik dan pelayanan 

administratif. Terdiri dari lingkup pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan 

usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, 

kesehatan, jaminan sosial, energi, perbankan, perhubungan, sumber daya 

alam, pariwisata, dan sektor strategi lainnya. Adapun maksud dari ruang 

lingkup pelayanan publik diatas antara lain: 

1) Pelayanan barang publik 

Pelayanan barang publik merupakan pengadaan dan penyaluran 

barang publik yang dilakukan oleh instansi pemerintah yang sebagian 

atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan 

belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah 

(APBN/APBD) atau pengadaan dan penyaluran barang publik yang 

dilakukan oleh suatu badan usaha yang modal pendiriannya sebagian 

atau seluruhnya bersumber dari kekayaan negara dan/atau kekayaan 

daerah yang dipisahkan dan pembiayaannya tidak bersumber dari 

anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan 

dan belanja daerah atau badan usaha yang modal pendiriannya 

sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan negara atau 
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kekayaan daerah yang dipisahkan, tetapi ketersediannya menjadi misi 

negara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan; 

2) Pelayanan Atas Jasa Publik 

Pelayanan jasa publik merupakan penyediaan jasa publik oleh 

instansi pemerintah yang sebagian atau seluruh dananya bersumber 

dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran 

pendapatan dan belanja daerah (APBN/APBD), atau penyediaan jasa 

publik oleh suatu badan usaha yang modal pendiriannya sebagian 

atau seluruhnya bersumber dari kekayaan negara dan/atau kekayaan 

daerah yang dipisahkan, dan pembiayaannya tidak bersumber dari 

anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan 

dan belanja daerah atau badan usaha yang modal pendiriannya 

sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan negara atau 

kekayaan daerah yang dipisahkan tetapi ketersediaannya menjadi 

misi negara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. 

3) Pelayanan Administratif 

Pelayanan administratif merupakan tindakan administratif 

pemerintah dan instansi non-pemerintah yang diwajibkan oleh negara 

dan diatur dalam peraturan perundang-undangan dalam rangka 

mewujudkan perlindungan pribadi, keluarga, kehormatan, martabat 

dan harta benda warga negara serta diterapkan berdasarkan perjanjian 

dengan penerima pelayanan. 

c. Kualitas Pelayanan Publik 
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Pelayanan yang diberikan kepada masyarakat harus bisa memberi 

kepuasan pada masyarakat oleh sebab itu dalam hal pelayanan yang 

dituntut adalah kualitasnya. Kualitas pelayanan publik merupakan 

cerminan dari kualitas birokrasi pemerintah. Seperti yang dikemukakan 

oleh Sinambela, bahwa kata kualitas memiliki banyak definisi dan 

bervariasi mulai dari yang konvesional hingga yang lebih strategis. 

Definisi konvensional dari kualitas biasanya menggambarkan 

karakteristik langsung dari suatu produk, seperti kinerja (performance), 

keandalan (reliability), mudah dalam penggunaan (ease of use), estetika 

(esthetics), dan sebagainya.10 Dalam definisi strategis dinyatakan bahwa 

kualitas adalah segala sesuatu yang mampu memenuhi keinginan atau 

kebutuhan pelanggan (meeting the needs of custumers). 

Gasperz, mengemukakan bahwa kualitas pelayanan mengacu pada 

pengertian pokok yaitu:11 

1) Kualitas terdiri dari sejumlah keistimewaan produk, baik langsung 

maupun atraktif yang memenuhi keinginan pelanggan dan memberi 

kepuasan atas pengguna produk tersebut; 

2) Kualitas terdiri dari segala sesuatu yang bebas 

kekurangan/kerusakan. Pemberian pelayanan publik kepada 

masyarakat merupakan perwujudan kewajiban aparatur pemerintah 

sebagai abdi masyarakat, dimana penyelenggara pelayanan harus 

10 Op. Cit. LijanPoltak Sinambela. h. 6 
11 Op. Cit. Sedarmayanti. h. 253. 
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memperhatikan kualitas pelayanan tersebut tercermin dari unsur-

unsur antara lain: 

a) Transparansi, yakni pelayanan yang bersifat terbuka, mudah dan 

dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan 

disediakan secara memadai serta mudah dimengerti; 

b) Akuntabilitas, yakni pelayanan yang dapat dipertanggung 

jawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan; 

c) Kondisional, yakni pelayanan yang sesuai dengan kondisi dan 

kemampuan pemberi dan penerima pelayanan dengan tetap 

berpegang pada prinsip efisiensi dan efektivitas; 

d) Partisipatif, yakni pelayanan yang dapat mendorong peran serta 

masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan 

memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan masyarakat; 

e) Kesamaan hak, yakni pelayanan yang tidak melakukann 

diskriminasi dilihat dari aspek apapun khususnya suku, ras, 

agama, golongan, status sosial, dan lain-lain; 

f) Keseimbangan hak dan kewajiban, yakni pelayanan yang 

mempertimbangkan aspek keadilan antara pemberi dan penerima 

pelayanan publik. 

Selain itu, terdapat pula dimensi kualitas dalam pelayanan antara lain 

sebagai berikut: 
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a) Realibility / handal, yaitu kemampuan untuk memberi secara 

tepat dan benar, jenis pelayanan yang telah dijanjikan kepada 

konsumen/pelanggan; 

b) Responsiveness/ pertanggungjawaban, yaitu kesadaran/ 

keinginan membantu konsumen dan memberikan pelayanan 

yang cepat; 

c) Assurance/ jaminan, yaitu pengetahuan/wawasan, kesopan 

santunan, kepercayaan diri dari pemberi layanan, respek terhadap 

konsumen; 

d) Emphaty/ empati, yaitu kemauan pemberi layanan untuk 

melakukan pendekatan, memberi perlindungan, berusaha 

mengetaahui keinginan dan kebutuhan konsumen; 

e) Tangibles/ terjamah, yaitu penampilan pegawai dan fasilitas fisik 

lainnya, seperti: peralatan/ perlengkapan yang menunjang 

pelayanan. (menurut Fitzsimmons).12 

 

 

B. Landasan Yuridis 

Adapun landasan hukum yang langsung menyebut tentang penilaian standar 

pelayanan publik yang dilakukan oleh Ombudsman adalah sebagai berikut: 

12 Ibid.  
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1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik 

Indonesia 

Dalam pelayanan kepada masyarakat dan penegakan hukum yang 

dilakukan dalam rangka penyelenggaraan negara dan pemerintahan 

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya untuk menciptakan 

pemerintahan yang baik, bersih, dan efisien guna meningkatkan 

kesejahteraan serta menciptakan keadilan dan kepastian hukum bagi seluruh 

warga negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia tahun 1945. 

Pengawasan pelayanan yang diselenggarakan oleh penyelenggara 

negara dan pemerintahan yang baik, bersih, dan efisien serta sekaligus 

merupakan implementasi prinsip demokrasi yang perlu 

ditumbuhkembangkan dan diaplikasikan guna mencegah dan menghapuskan 

penyalahgunaan wewenang oleh aparatur penyelenggara negara dan 

pemerintahan. 

Dengan memperhatikan aspirasi yang berkembang dalam masyarakat 

agar terwujud aparatur penyelenggara negara dan pemerintahan yang efektif 

dan efisien, jujur, bersih, terbuka serta bebas dari korupsi, kolusi dan 

nepotisme, perlu dibentuk lembaga Ombudsman Republik Indonesia. 

Adapun landasan hukum yang langsung menyebut tentang penilaian standar 

pelayanan publik yang dilakukan oleh Ombudsaman adalah sebagai berikut: 

a. Pasal 1 
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Ombudsman Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Ombudsman 

adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi 

penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh 

penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan 

oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan 

Hukum Milik Negara serta badan swasta atau perseorangan yang diberi 

tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau 

seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja 

negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah. 

b. Pasal 6 

Ombudsman berfungsi mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik 

yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintah baik 

dipusat maupun didaerah termasuk yang diselenggarakan oleh Badan 

Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Hukum Milik 

Negara serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas 

menyelenggarakan pelayanan publik tertentu. 

 

c. Pasal 7 

Ombudsman bertugas:  

1) Menerima laporan atas dugaan Maladministrasi dalam 

penyelenggaraan pelayanan publik; 

2) Melakukan pemeriksaan substansi atas Laporan; 
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3) Menindaklanjuti laporan yang tercakup dalam ruang lingkup 

kewenangan Ombudsman; 

4) Melakukan investigasi atas prakarsa sendiri terhadap dugaann 

Maladministrasi dalam pelayanan publik; 

5) Melakukan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga negara 

atau lembaga pemerintahan lainnya serta lembaga kemasyarakatan 

dan perseorangan; 

6) Membangun jaringan kerja; 

7) Melakukan upaya pencegahan Maladministrasi dalam 

penyelenggaraan pelayanan publik; 

8) Melakukan tugas lain yang diberikan oleh undang-undang 

2. Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 

Tentang Penilaian Standar Kepatuhan Pelayanan Publik 

Dalam rangka percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik, perlu 

dilakukan Pernilaian Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik. 

Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 tentang 

Penilaian Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik tidak sesuai dengan 

perkembangan dan kondisi saat ini, sehingga perlu dicabut dan diganti. 

Penilaian kepatuhan bertujuan untuk perbaikan dan penyempurnaan 

kebijakan pelayanan publik dalam rangka mencegah terjadinya 

maladministrasi serta berasaskan integritas, kepatutan, keadilan, non-

diskriminasi, tidak memihak, akuntabilitas, keseimbangan, keterbukaan, dan 

kerahasiaan. 
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a. Pasal 1 

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan: 

1. Penyelenggara pelayanan publik selanjutnya disebut penyelenggara 

adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga 

independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk 

kegiatan pelayanan publik dan badan hukum lain yang dibentuk 

semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik. 

2. Standar pelayanan adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai 

pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas 

pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada 

masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, 

terjangkau dan terukur. 

3. Kepatuhan adalah ketaatan penyelenggara pelayanan publik dalam 

memenuhi standar pelayanan publik demi terselenggaranya 

pelayanan publik yang efektif dan efisien. 

b. Pasal 2 

Penilaian kepatuhan dimaksudkan untuk meningkatkan kepatuhan 

penyelenggara pelayanan publik secara terus menerus dan 

berkesinambungan sebagai upaya mempercepat peningkatan kualitas 

pelayanan publik.  

c. Pasal 5 
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Ruang lingkup penilaian kepatuhan penyelenggara terhadap pemenuhan 

standar pelayanan publik berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 

2009 tentang pelayanan publik. 

d. Pasal 6 

Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 terdiri atas: 

a. Kementerian dan lembaga; dan  

b. Pemerintah provisi dan pemerintah kabupaten/kota. 

e. Pasal 8 

Nilai hasil penilaian kepatuhan dikategorikan dalam zonasi: 

a. Zona hijau dengan predikat kepatuhan tinggi; 

b. Zona kuning dengan predikat kepatuhan sedang; 

c. Zona merah dengan predikat kepatuhan rendah. 

f. Pasal 9 

Nilai hasil penilaian kepatuhan sebagaimana dimaksuda dalam pasal 8, 

sebagai berikut: 

a. Kemeterian dan lembaga, ditentukan oleh nilai rata-rata terhadap 

seluruh produk layanan yang terdapat dalam unit pelayanan publik; 

b. Pemerintah provinisi dan pemerintah kabupaten/kota, ditentukan 

oleh nilai rata-rata terhadap seluruh produk layanan yang terdapat 

dalam satuan perangkat kerja daerah. 

g. Pasal 14 
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Penilaian kepatuhan terhadap layanan pemerintah provinsi dan 

pemerintah kabupaten/kota dilakukan terhadap standar pelayanan publik 

dengan variable: 

a. Standar pelayanan; 

b. Maklumat pelayanan; 

c. System informasi pelayanan publik; 

d. Sarana, prasarana dan fasilitas; 

e. Pelayanan khusus; 

f. Pengelolaan pengaduan; 

g. Penilian kinerja; 

h. Visi, misi, dan moto pelayanan; dan  

i. Atribut 

j. Pasal 15 

Hasil penilian kepatuhan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, dengan 

nilai dan kategori sebagai berikut: 

a. Nilai 81 sampai dengan 100: zona hijau dengan predikat kepatuhan 

tinggi; 

b. Nilai 51 sampai dengan 80: zona kuning dengan predikat kepatuhan 

sedang; 

c. Nilai 0 sampai dengan 50: zona merah dengan predikat kepatuhan 

rendah. 

k. Pasal 20 
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(1) Biaya yang diperlukan dalam penilaian kepatuhan dibebankan pada 

anggaran pendapatan dan belanja negara Ombudsman Republik 

Indonesia 

(2)  Penyelenggara tidak dibebani biaya. 

 

Peraturan Ombudsman nomor 22 tahun 2016 tentang penilaian standar 

kepatuhan pelayanan publik merujuk pada undang-undang nomor 25 tahun 

2009 tentang pelayanan publik sebagai berikut: 

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik lahir 

atas dasar kewajiban Negara untuk melayani setiap warga negaranya dalam 

pemenuhan hak dan kebutuhan dasar dalam kerangka pelayanan publik yang 

merupakan amanat UUD 1945 juga untuk membangun kepercayaan 

masyarakat atas pelayanan publik yang dilakukan oleh penyelenggara 

pelayanan publik. Sedangkan tujuan diundangkannya peraturan tentang 

pelayanan publik ini adalah: adanya hubungan batasan yang jelas tentang 

hak, tanggung jawab, kewajiban, dan kewenangan seluruh pihak yang terkait 

dengan penyelenggaraan pelayanan publik; adanya system penyelenggaraan 

publik yang layak yang sesuai asas-asas umum pemerintahan dan korporasi 

yang baik; terpenuhinya penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan; dan adanya perlindungan dan kepastian 

hukum bagi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik. 
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Pasal 15 dan Bab V Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 

Pelayanan Publik ini Penyelenggara Pelayanan Publik wajib memenuhi 10 

unsur mengenai penyelenggaraan pelayanan publik itu sendiri, yang terdiri 

atas: 

a. Pasal 15 

Penyelenggara berkewajiban: 

1. menyusun dan menetapkan standar pelayanan; 

2. menyusun, menetapkan, dan memublikasikan maklumat pelayanan; 

3. menempatkan pelaksana yang kompeten; 

4. menyediakan sarana, prasarana, dan/atau fasilitas pelayanan publik 

yang mendukung terciptanya iklim pelayanan yang memadai; 

5. memberikan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas 

penyelenggaraan pelayanan publik; 

6. melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan; 

7. berpartisipasi aktif dan mematuhi peraturan perundang-undangan 

yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik; 

8. memberikan pertanggungjawaban terhadap pelayanan yang 

diselenggarakan; 

9. membantu masyarakat dalam memahami hak dan tanggung 

jawabnya; 

10. bertanggung jawab dalam pengelolaan organisasi penyelenggara 

pelayanan publik; 

Universitas Internasional Batam 
Devi Suryani, Pengaruh Penilaian Standar Pelayanan Publik oleh Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Kepulauan 
Riau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Terhadap Perbaikan  Pelayanan Publik di Pemerintah Kota Batam 
UIB Repository©2019



31 
 

11. memberikan pertanggungjawaban sesuai dengan hukum yang 

berlaku apabila mengundurkan diri atau melepaskan tanggung jawab 

atas posisi atau jabatan; dan memenuhi panggilan atau mewakili 

organisasi untuk hadir atau melaksanakan perintah suatu tindakan 

hukum atas permintaan pejabat yang berwenang dari lembaga 

negara atau instansi pemerintah yang berhak, berwenang, dan sah 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

Kemudian di Pasal berikutnya, berisikan tentang penjelasan dari 

kewajiban penyelenggara pelayanan publik, yaitu:  

a. Standar Pelayanan 

1. Pasal 20  

1) Penyelenggara berkewajiban menyusun dan menetapkan 

standar pelayanan dengan memperhatikan kemampuan 

Penyelenggara, kebutuhan masyarakat, dan kondisi lingkungan. 

2) Dalam menyusun dan menetapkan standar pelayanan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyelenggara wajib 

mengikutsertakan masyarakat dan pihak terkait. 

3) Penyelenggara berkewajiban menerapkan standar pelayanan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Pengikutsertaan 

masyarakat dan pihak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2) dilakukan dengan prinsip tidak diskriminatif, terkait 

langsung dengan jenis pelayanan, memiliki kompetensi dan 
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mengutamakan musyawarah, serta memperhatikan 

keberagaman. 

4) Penyusunan standar pelayanan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan pedoman tertentu yang 

diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah. 

2. Pasal 21 

Komponen standar pelayanan sekurang-kurangnya meliputi: 

a) dasar hukum; 

b) persyaratan; 

c) sistem, mekanisme, dan prosedur; 

d) jangka waktu penyelesaian; 

e) biaya/tarif; 

f) produk pelayanan; 

g) sarana, prasarana, dan/atau fasilitas; 

h) kompetensi Pelaksana; 

i) pengawasan internal; 

j) penanganan pengaduan, saran, dan masukan; 

k) jumlah Pelaksana; 

l) jaminan pelayanan yang memberikan kepastian pelayanan 

dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan; 

m) jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk 

komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, dan 

risiko keragu-raguan; dan 

Universitas Internasional Batam 
Devi Suryani, Pengaruh Penilaian Standar Pelayanan Publik oleh Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Kepulauan 
Riau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Terhadap Perbaikan  Pelayanan Publik di Pemerintah Kota Batam 
UIB Repository©2019



33 
 

n) evaluasi kinerja Pelaksana. 

b. Maklumat Pelayanan 

3. Pasal 22 

1) Penyelenggara berkewajiban menyusun dan menetapkan 

maklumat pelayanan yang merupakan pernyataan kesanggupan 

Penyelenggara dalam melaksanakan pelayanan sesuai dengan 

standar pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21. 

2) Maklumat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

wajib dipublikasikan secara jelas dan luas. 

c. Sistem Informasi Pelayanan Publik 

1. Pasal 23  

1) Dalam rangka memberikan dukungan informasi terhadap 

penyelenggaraan pelayanan publik perlu diselenggarakan 

Sistem Informasi yang bersifat nasional.  

2) Menteri mengelola Sistem Informasi yang bersifat nasional.  

3) Sistem Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berisi 

semua informasi pelayanan publik yang berasal dari 

penyelenggara pada setiap tingkatan. Penyelenggara 

berkewajiban mengelola Sistem Informasi yang terdiri atas 

sistem informasi elektronik atau nonelektronik, sekurang-

kurangnya meliputi:  

a.  profil Penyelenggara;  

b. profil Pelaksana;  
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c. standar pelayanan;  

d. maklumat pelayanan;  

e. pengelolaan pengaduan; dan  

f. penilaian kinerja.  

4) Penyelenggara berkewajiban menyediakan informasi 

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada masyarakat secara 

terbuka dan mudah diakses. Pasal 24 Dokumen, akta, dan 

sejenisnya yang berupa produk elektronik atau nonelektronik 

dalam penyelenggaraan 

d. Perilaku Pelaksana dalam Pelayanan 

1. Pasal 34 

Pelaksana dalam menyelenggarakan pelayanan publik harus 

berperilaku sebagai berikut:  

a. adil dan tidak diskriminatif;  

b. cermat;  

c. santun dan ramah;  

d. tegas, andal, dan tidak memberikan putusan yang berlarut-larut; 

e. profesional;  

f. tidak mempersulit;  

g. patuh pada perintah atasan yang sah dan wajar;  

h. menjunjung tinggi nilai-nilai akuntabilitas dan integritas 

institusi penyelenggara; 
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i. tidak membocorkan informasi atau dokumen yang wajib 

dirahasiakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;  

j. terbuka dan mengambil langkah yang tepat untuk menghindari 

benturan kepentingan;  

k. tidak menyalahgunakan sarana dan prasarana serta fasilitas 

pelayanan publik;  

l. tidak memberikan informasi yang salah atau menyesatkan 

dalam menanggapi permintaan informasi serta proaktif dalam 

memenuhi kepentingan masyarakat;  

m. tidak menyalahgunakan informasi, jabatan, dan/atau 

kewenangan yang dimiliki; 

n. sesuai dengan kepantasan; dan  

o. tidak menyimpang dari prosedur. 

e. Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik 

1. Pasal 35  

a. Pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan oleh 

pengawas internal dan pengawas eksternal.  

b. Pengawasan internal penyelenggaraan pelayanan publik 

dilakukan melalui:  

1. pengawasan oleh atasan langsung sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan; dan  

2. pengawasan oleh pengawas fungsional sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan. \ 
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3. Pengawasan eksternal penyelenggaraan pelayanan publik 

dilakukan melalui:  

a. pengawasan oleh masyarakat berupa laporan atau 

pengaduan masyarakat dalam penyelenggaraan 

pelayanan publik;  

b. pengawasan oleh ombudsman sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan; dan 

c. pengawasan oleh Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. 

f. Penilaian Kinerja 

1. Pasal 38  

1) Penyelenggara berkewajiban melakukan penilaian kinerja 

penyelenggaraan pelayanan publik secara berkala.  

2) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja berdasarkan 

standar pelayanan. 

 

C. Landasan Teori 

1. Teori Kepatuhan Hukum 

Teori kepatuhan hukum menurut Satjipto Rahardjo pada dasarnya 

melibatkan dua variabel, masing-masing adalah hukum dan manusia yang 

menjadi objek pengaturan hukum tersebut. Dengan demikian, kepatuhan 
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terhadap hukum tidak hanya dilihat sebagai fungsi peraturan hukum, 

melainkan juga fungsi manusia yang menjadi sasaran pengaturan. Kepatuhan 

hukum tidak hanya dijelaskan dari kehadiran hukum semata, melainkan juga 

dari kesediaan manusia untuk mematuhinya.13 

Pertanyaan yang timbul kemudian adalah atas dasar apakah seseorang 

atau kelompok orang atau suatu masyarakat itu taat/patuh pada hukum yang 

berlaku. Soerjono Soekanto mengemukakan tentang dasar-dasar kepatuhan 

terhadap suatu kaidah, termasuk kaidah hukum adalah disebabkan:14  

a. Sebab pertama mengapa seseorang atau kelompok atau masyarakat 

mematuhi kaidah-kaidah adalah karena dia diberi indoktrinir untuk 

berbuat demikian. Sejak kecil manusia telah dididik agar mematuhi 

kaidah-kaidah yang beraku dalam masyarakat. Sebagaimana halnya 

dengan unsur-unsur kebudayaan lainnya, maka kaidah-kaidah 

sebenarnya telah ada sewaktu sesorang dilahirkan, dan semula manusia 

menerimahnya secara tidak sadar. Melalui proses sosialisasi manusia 

didik untuk mengenal, mengetahui, serta mematuhi kaidah-kaidah 

tersebut. 

b. Oleh karena sejak mengalami proses sosialisasi maka lama kelamaan 

menjadi suatu kebiasaan untuk mematuhi kaidah-kaidah yang berlaku. 

Memang pada mulanya adalah sukar sekali untuk mematuhi kaidah-

13 Satjipto Rahardjo. 2010. Sosiologi Hukum Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah. 
Yogyakarta: Genta Publishing. hal 207 
14 Soerjono Soekanto. 1982. Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Masalah-Masalah 
Sosial. Bandung: Alumni. hal 54 
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kaidah yang berlaku yang seolah-olah mengekang kebebasan. Akan 

tetapi, apabila hal itu setiap hari dijumpai, maka lama kelamaan akan 

menjadi suatu kebiasaan untuk mematuhinya, terutama apabila manusia 

sudah mulai mengulangi perbuatan-perbuatannya dengan bentuk dan 

cara yang sama. 

c. Pada dasarnya manusia mempunyai kecenderungan untuk hidup pantas 

dan teratur. Akan tetapi apa yang pantas dan teratur bagi seseorang, 

belum tentu pantas dan teratur bagiorang lain. Oleh karena itu 

diperlukan suatu patokan tentang kepantasan dan keteraturan tersebut; 

patokan-patokan tadi merupakan pedoman-pedoman atau takaran-

takaran tentang tingkah laku yang dinamakan kaidah. Dengan demikian, 

maka salah satu faktor yang menyebabkan orang taat pada kaidah adalah 

karena kegunaan daripada kaidah tersebut.   

d. Salah satu sebab mengapa orang patuh pada kaidah-kaidah adalah 

karena kepatuhan tersebut merupakan salah satu sarana untuk 

mengadakan identifikasi dengan kelompok. Seseorang mematuhi 

kaidah-kaidah yang berlaku dalam kelompoknya karena dia 

menganggapkelompoknya lebih dominan dari kelompok-kelompok 

lainnya, akan tetapi justru karena ingin mengadakan identifikasi dengan 

kelompoknya tadi. 

Terdapat macam-macam derajat kepatuhan terhadap kaidah-kaidah, 

mulai dari derajat kesesuaian sikap dan perilaku dengan nilai dan kaidah 

yang berlaku atau konformitas yang tinggi sampai pada mereka yang 
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dinamakan golongan-golongan non konformitas. Bahkan pada masyarakat-

masyarakat yang mempunyai kebudayaan dan struktur sosial sederhana, 

dapat dijumpai orang-orang yang tidak mematuhi kaidah-kaidah. 

Didalam masyarakat, seorang individu taat pada kaidah-kaidah karena 

dia mempunyai perasaan keadilan yang bersifat timbal balik. Hal ini timbul 

dan tumbuh berkembang sebagai akibat dari partisipasinya dalam hubungan-

hubungan sosial terutama dalam kelompok-kelompok seusia. Dalam kaitan 

ini, Soerjono Soekanto mengemukakan pendapat Hoflanfd, Janis dan Kelly, 

sebagai berikut: 

Bahwa keinginan untuk tetap menjadi bagian dari kelompok merupakan 

motivasi dasar dari individu untuk secara pribadi taat pada hukum. 

Sebenarnya keinginan tersebut tidaklah semata-mata karena penilaian positif 

terhadap keanggotaan kelompok. Hal itu terjadi karena adanya suatu 

kekuatan yang menahan seseorang untuk meninggalkan kelompoknya, 

karena penilaiannya yang negatif terhadap keadaan di luar kelompoknya, 

karena kesadarannya betapa beratnya keadaan apabila ia berada di luar 

kelompoknya dan karena adanya kekuatan-kekuatan tertentu 

mempengaruhinya dari kelompoknya.15 

Pandangan lain mengenai pertanyaan mengapa seseorang harus taat 

pada hukum dapat dijawab secara filosofi, sebagaimana dikutip oleh 

Achmad Ali dari tema tentang compliance dalam buku The Philosophy of 

Law An Encyclopedia karya editor Cristopher Berry Gray, bahwa paling 

15 Ibid.h, 227 
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tidaknya ada tiga pandangan mengapa seseorang menaati hukum, sebagai 

berikut:16  

a. Pandangan ekstrem pertama, adalah pandangan bahwa merupakan 

'kewajiban moral' bagi setiap warga negara untuk melakukan yang 

terbaik yaitu senantiasa menaati hukum, kecuali dalam hal hukum 

memang menjadi tidak menjamin kepastian atau inkonsistensi, kadang-

kadang keadaan ini muncul dalam pemerintahan rezim lalim. 

b. Pandangan kedua yang dianggap pandangan tengah, adalah bahwa 

kewajiban utama bagi setiap orang ('prime face') adalah kewajiban 

untuk menaati hukum. 

c. Pandangan ketiga dianggap pandangan ekstrem kedua yang berlawanan 

dengan pandangan ekstrem pertama, adalah bahwa kita hanya 

mempunyai kewajiban moral untuk menaati hukum, jika hukum itu 

benar dan kita tidak terikat untuk menaati hukum. 

Jadi, dapat dipahami bahwa secara filosofis pada dasarnya setiap orang 

memiliki kewajiban untuk taat pada hukum. Ketiga pandangan di atas 

memilik pandangan tentang kewajiban untuk menaati hukum yang berbeda. 

Pandangan pertama memandang bahwa menjadi kewajiban moral untuk 

setiap warga menaati hukum kecuali, jika hukum itu tidak menjamin 

kepastian hukum atau inkonsisten. Pandangan lainnya yang bertentangan 

dengan pandangan sebelumnya, memandang bahwa kewajiban moral untuk 

16 Achmad Ali. 2012. Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) 
Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence). Jakarta: Kencana. Cet 4. H. 371 
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menaati hukum hanya jika hukum itu benar, sehingga kita tidak terikat untuk 

menaati hukum. Pandangan lain yang dianggap sebagai pandangan tengah 

ialah pandangan bahwa kewajiban utama setiap orang ialah kewajiban untuk 

taat pada hukum. 

Soerjono Soekanto mengemukakan pendapat H.C Kelman bahwa 

masalah kepatuhan hukum yang merupakan suatu derajat secara kualitatif 

dapat dibedakan dalam tiga proses, sebagai berikut:17  

a. Compliance, diartikan sebagai suatu kepatuhan yang didasarkan pada 

harapan akan suatu imbalan dan usaha untuk menghindarkan diri dari 

hukuman yang mungkin dijatuhkan. Kepatuhan ini bukan didasarkan 

pada suatu keyakinan pada tujuan kaidah hukum yang bersangkutan, 

dan lebih didasarkan pada pengendalian dari pemegang kekuasaan. 

Sebagai akibatnya maka kepatuhan akan ada apabila ada pengawasan 

yang ketat terhadap pelaksanaan kaidah-kaidah hukum tersebut. 

b. Identification, terjadi apabila kepatuhan terhadap hukum ada bukan 

karena intrinsiknya, akan tetapi agar keanggotaan kelompok tetap 

terjaga serta ada hubungan baik dengan mereka yang diberi wewenang 

untuk menerapkan kaidah-kaidah hukum tersebut. Daya tarik untuk 

patuh adalah keuntungan yang diperoleh dari hubungan-hubungan 

interaksi tadi. Walaupun sesorang tidak menyukai penegak hukum akan 

tetapi proses identifikasi terhadapnya berjalan terus dan mulai 

berkembang perasaan-perasaan positif terhadapnya. Hal ini disebabkan, 

17 Soerjono Soekanto. 1982. Op.cit. hal 227-228 
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oleh karena orang yang bersangkutan berusaha untuk mengatasi 

perasaan-perasaan khawatirnya terhadap kekecewaan tertentu, dengan 

jalan menguasai objek frustasi tersebut dengan mengadakan identifikasi. 

c. Internalization, sesorang mematuhi kaidah-kaidah hukum oleh karena 

secara intrinstik keatuhan tadi mempunyai imbalan. Isi kaidah-kaidah 

tersebut adalah sesuai dengan nilai-nilainya sejak semula pengaruh 

terjadi atau oleh karena dia mengubah nilai-nilai yang semula dianutnya. 

Hasil dari proses tersebut adalah komformitas yang didasarkan pada 

motivasi secara intinstik. Pusat kekuatan dari proses ini adalah 

kepercayaan orang tadi terhadap tujuan dari kaidah-kaidah yang 

bersangkutan, terlepas dari perasaan atau nilai-nilai terhadap kelompok 

atau pemegang kekuasaan maupun pengawasannya. 

Pendapat di atas diutarakan pula oleh Achmad Ali dengan formulasi 

bahasa sendiri untuk mempermudah mahasiswa memahami konsep H.C 

Kelman, sebagai berikut:18 

a. Ketaatan yang bersifat compliance, yaitu jika sesorang menaati suatu 

aturan, hanya karena ia takut terkena sanksi. Kelemahan ketaatan jenis 

ini, karena ia membutuhkan pengawasan yang terus menerus. 

b. Ketaatan yang bersifat identification, yaitu jika seseorang menaati suatu 

aturan, hanya karena takut hubungan baiknya dengan pihak lain menjadi 

rusak. 

 18 Ahmad Ali. Op.,cit. hal 348 
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c. Ketaatan yang bersifat internalization, yaitu jika seseorang menaati 

suatu aturan, benar-benar karena ia merasa bahwa aturan itu sesuai 

dengan nilai-nilai intrinstik yang dianutnya. 

Didalam realitasnya, menurut Achmad Ali bahwa berdasarkan konsep 

H.C. Kelman tersebut, seseorang dapat menaati suatu aturan hukum, hanya 

karena ketaatan salah satu jenis saja, misalnya hanya taat 

karena compliance, dan tidak karena identification, atau internalization. 

Tetapi juga dapat terjadi, seseorang dapat menaati suatu aturan hukum, 

berdasarkan dua jenis atau bahkan tiga jenis ketaatan sekaligus. Selain 

karena aturan hukum itu memang cocok dengan nilai-nilai intrinstik yang 

dianutnya, juga sekaligus ia dapat menghindari sanksi dan memburuknya 

hubungan baiknya dengan pihak lain.19 

Selanjutnya untuk menjawab pertanyaan, kapan suatu aturan hukum 

atau perundang-undangan dianggap tidak efektif berlakunya, menurut 

Achmad Ali jawabannya adalah:20  

a. Jika sebagian besar warga masyarakat tidak menaatinya; 

b. Jika ketaatan sebagian besar warga masyarakat hanya ketaatan yang 

bersifat compliance atau identification. Dengan kata lain, walaupun 

sebagian besar warga masyarakat terlihat menaati aturan hukum atau 

perundang-undangan, namun ukuran atau kualitas efektivitasnya aturan 

atau perundang-undangan itu masih dapat dipertanyakan. 

19 Ibid. 
20 Ibid.h.349 
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Jadi menurut Achmad Ali, dengan mengetahui adanya tiga jenis 

ketaatan tersebut, maka tidak dapat sekedar menggunakan ukuran ditaatinya 

suatu aturan hukum atau perundang-undangan sebagai bukti efektifnya 

aturan tersebut, tetapi paling tidaknya juga harus ada perbedaan kualitas 

efektivitasnya. Semakin banyak warga masyarakat yang menaati suatu 

aturan atau perundang-undangan hanya dengan ketaatan yang bersifat 

compliance atau identification saja, berarti kualitas efektivitasnya masih 

rendah, sebaliknya semakin banyak ketaatan yang bersifat 'internalization', 

maka semakin tinggi kualitas efektivitas aturan hukum atau perundang-

undangan itu. 
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