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ABSTRAK 

Mustafa, Trisulo. 2017. Model Kontrol Sosial Universitas Negeri Semarang Dalam 

Menghimpun Data Administrasi Mahasiswa (Perspektif Pasal 21 PP Nomor 37 Tahun 

2007 Tentang Administrasi Kependudukan). Skripsi Bagian HTN-HAN, Fakultas 

Hukum Universitas Negeri Semarang. Pembimbing: Dr. Rodiyah, S.Pd., S.H., M.Si. 

Kata Kunci: Model, Kontrol Sosial, Data Administrasi Mahasiswa 

 

Perguruan Tinggi sebagai Universitas Negeri Semarang sebagai salah satu 

universitas terkemuka di Indonesia menampung lebih dari 10.000 mahasiswa yang 

berasal dari seluruh wilayah Indonesia, yang mayoritasnya bermukim di Kelurahan 

Sekaran. Persebaran mahasiswa rantau yang tak terdata secara pasti memiliki banyak 

potensi yang tak terduga, walaupun dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2006 mewajibkan seluruh penduduk melaporkan peristiwa kependudukan yang 

dialaminya kepada instansi pelaksana. Seperti yang tertuang pula dalam Pasal 21 PP 

Nomor 37 Tahun 2007, dalam melaksanakan wewenang untuk mengatur administrasi 

kependudukan, pemerintah seharusnya bekerja sama dengan organisasi 

kemasyarakatan dan perguruan tinggi. Adapun yang menjadi dalam penelitian ini 

adalah bagaimana model kontrol sosial Perguruan Tinggi dalam pendataan 

administratif kependudukan menurut pasal 21 PP No. 37 tahun 2007 tentang 

administrasi kependudukan yang melibatkan Perguruan Tinggi dan apa saja kendala 

penerapan pasal 21 PP No. 37 tahun 2007 tentang administrasi kependudukan yang 

melibatkan Perguruan Tinggi. 

 Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis, menggunakan 

pendekatan kualitatif.  Lokasi penelitian dilakukan di Kantor Lurah Sekaran dan 

Universitas Negeri Semarang. Jenis data yang dipergunakan meliputi data primer dan 

data sekunder.Teknik pengumpulan data yang dipergunakan yaitu melalui wawancara 

dan studi pustaka baik berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan, dan 

dokumen-dokumen. 

 Merujuk pada hasil penelitian, dapat dipahami bahwa Perguruan Tinggi 

memiliki kewajiban melakukan kontrol sosial karena Perguruan Tinggi Negeri adalah 

salah satu bagian dari Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, sehingga 

Undang-Undang beserta Peraturan Pemerintah tersebut berlaku bagi Universitas 

Negeri Semarang. Model kontrol sosial Perguruan Tinggi dalam pendataan 

administrasi kependudukan adalah sesuatu yang kompleks serta dapat terwujud tidak 

hanya dari pihak Perguruan Tinggi yang berada dalam wilayah tersebut, tetapi juga 

bisa terwujud dengan sempurna apabila segala elemen dari berbagai pihak serta 

kepastian regulasi dan sistem yang ada. Kendala yang dialami adalah bentuk legal dari 

kerja sama antara Kelurahan Sekaran dengan UNNES. Berikutnya adalah sulitnya 

mengumpulkan data diri mahasiswa yang bermukim di Sekaran. Persoalan begitu 

banyaknya jumlah mahasiswa baik yang baru atau yang lama bukanlah kendala dari 

Kelurahan Sekaran dalam pendataan Administrasi Kependudukan, tapi adalah 



 
 

konsistensi dari penetapan mahasiswa di kos/rumah kontrakannya. Mahasiswa sebagai 

obyek dari kegiatan tersebut tidak menganggap pencatatan Administrasi 

Kependudukan yang dilakukan tersebut sebagai suatu problematika yang berarti. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang 

Pertumbuhan Universitas sebagai institusi pendidikan tinggi, berkembang 

pesat di Indonesia. Tidak hanya di kota-kota besar tepatnya, tapi pemekarannya 

sudah mencakup ke tempat terpencil dan tersebar luas ke segala pelosok negara ini. 

Universitas Negeri Semarang atau biasa disingkat UNNES sebagai salah satu 

perguruan tinggi yang berpusat di Kota Atlas ini sebagai salah satu contohnya. 

Universitas ini memiliki empat kampus yang tersebar di penjuru ibukota Jawa 

Tengah dan satu lagi berada di kota Tegal. Kampus UNNES Pusat yang berada di 

kelurahan Sekaran, kecamatan Gunungpati, Semarang ini memiliki pertumbuhan 

yang sangat pesat. Pada tahun 1986 contohnya, kelurahan Sekaran hanyalah sebuah 

areal perkebunan. Tiga dekade telah berlalu, Kelurahan Sekaran sekarang menjadi 

seperti sebuah kota kecil di pucuk bukit. Hiruk-pikuk mahasiswa Universitas Negeri 

Semarang menjadikan Kelurahan Sekaran lebih hidup. 

Universitas Negeri Semarang sebagai salah satu universitas terkemuka di 

Indonesia menampung lebih dari 10.000 mahasiswa yang berasal dari seluruh 

wilayah Indonesia, yang mayoritasnya bermukim di Kelurahan Sekaran. Persebaran 

mahasiswa rantau yang tak terdata secara pasti memiliki banyak potensi yang tak 

terduga, walaupun dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 



 
 

mewajibkan seluruh penduduk melaporkan peristiwa kependudukan yang 

dialaminya kepada instansi pelaksana. Seperti yang tertuang pula dalam Pasal 21 PP 

Nomor 37 Tahun 2007, dalam melaksanakan wewenang untuk mengatur 

administrasi kependudukan, pemerintah seharusnya bekerja sama dengan organisasi 

kemasyarakatan dan perguruan tinggi. 

Pemekaran yang terjadi di Kelurahan Sekaran yang ditandai dengan 

berdirinya UNNES menjadi pendorong tumbuhnya perkembangan ekonomi, sosial 

dan budaya menjadi lebih dinamis. Di sisi lain, Kelurahan Sekaran harus 

menanggung jumlah penduduk yang melebihi kapasitas sebuah kelurahan. Menurut 

data Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang, peta rencana kepadatan 

penduduk di Kelurahan Sekaran berada di rentang 1,43-23,92 jiwa/km². Sedangkan 

jumlah penduduk Kelurahan Sekaran berada di rentang 5.045-8.573 jiwa. Namun 

saat ini saja, jumlah penduduk tetap di Kelurahan Sekaran per Februari 2016 

mencapai 6.592 jiwa. Jumlah tersebut belum termasuk mahasiswa yang menduduki 

wilayah Kelurahan Sekaran (Nuansa, edisi 134/TH XXVIII/2016). Bila tidak adanya 

kontrol sosial oleh masing-masing instansi yang terkait, bisa menjadi masalah yang 

sangat besar bagi Kelurahan Sekaran. 

Persoalan kesemrawutan kehidupan urban salah satunya dipicu oleh tata 

kelola lingkungan yang buruk. Pembangunan Kelurahan Sekaran hingga saat ini 

sudah memunculkan banyak permasalahan. Permasalahan air bersih, banjir saat 

hujan, pengelolaan sampah ala kadarnya, kemacetan, jalan berlubang, kualitas udara 

yang kurang baik, padatnya tempat tinggal hingga tindak kriminal. Kelurahan 



 
 

Sekaran yang sudah ditetapkan sebagai kawasan pendidikan tersebut harus mulai 

berbenah dari sekarang. Di waktu kedepan, keberadaan UNNES akan terus 

mengundang jumlah penduduk tidak tetap tinggal di wilayah Kelurahan Sekaran. 

Menurut Pasal 8 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 2013 tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi 

Kependudukan menjelaskan bahwa: 

(1) Instansi Pelaksana melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan 

dengan kewajiban yang meliputi: 

a) mendaftar Peristiwa Kependudukan dan mencatat Peristiwa Penting; 

b) memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap 

Penduduk atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa 

Penting; 

c) mencetak, menerbitkan, dan mendistribusikan Dokumen 

Kependudukan; 

d) mendokumentasikan hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan 

Sipil; 

e) menjamin kerahasiaan dan keamanan data atas Peristiwa 

Kependudukan dan Peristiwa Penting; dan 

f) melakukan verifikasi dan validasi data dan informasi yang 

disampaikan oleh Penduduk dalam pelayanan Pendaftaran Penduduk 

dan Pencatatan Sipil. 



 
 

(2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk pencatatan 

nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi Penduduk yang beragama Islam pada 

tingkat kecamatan dilakukan oleh pegawai pencatat pada KUAKec. 

(3) Pelayanan Pencatatan Sipil pada tingkat kecamatan dilakukan oleh UPT 

Instansi Pelaksana dengan kewenangan menerbitkan Akta Pencatatan Sipil. 

(4) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk persyaratan dan tata 

cara Pencatatan Peristiwa Penting bagi Penduduk yang agamanya belum 

diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan 

atau bagi penghayat kepercayaan berpedoman pada Peraturan Perundang-

undangan. 

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai UPT Instansi Pelaksana sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) dan prioritas pembentukannya diatur dengan 

Peraturan Menteri. 

Menurut Pasal 21 PP Nomor 37 Tahun 2007, pemerintah setempat wajib 

mendata seluruh penduduk yang menempati wilayah teritorialnya dengan 

mengadakan: 

1. Koordinasi sosialisasi antar instansi vertikal dan lembaga pemerintah 

non departemen; 

2. Kerjasama dengan organisasi kemasyarakatan dan perguruan tinggi; 

3. Sosialisasi iklan layanan masyarakat melalui media cetak, elektronik; 

dan 



 
 

4. Komunikasi informasi dan edukasi kepada seluruh lapisan masyarakat 

Kerjasama dari berbagai pihak menjadi pondasi untuk perubahan tata 

kelola ruang dan masyarakat di Kelurahan Sekaran. Seperti yang diungkapkan 

dalam Pasal 7 Ayat 2(e) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi Pemerintahan: 

Pejabat Pemerintahan memiliki kewajiban memberikan bantuan 

Kedinasan kepada Badan / Pejabat Pemerintahan yang meminta bantuan 

untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan tertentu 

 Walaupun pada kenyataannya, masih belum adanya bentuk kerja sama 

yang jelas antara UNNES sebagai perguruan tinggi yang berada di Kelurahan 

Sekaran dengan institusi pemerintahan di wilayah Kelurahan Sekaran dalam hal 

pendataan mahasiswa yang tersebar di Kelurahan Sekaran serta mewujudkan tata 

kelola pemerintahan yang baik dan terkodifikasi. 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti mengangkat fokus: 

“MODEL KONTROL SOSIAL UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG 

DALAM MENGHIMPUN DATA ADMINISTRASI MAHASISWA 

(PERSPEKTIF PASAL 21 PP NOMOR 37 TAHUN 2007 TENTANG 

ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN)”. 

1.2  Identifikasi Masalah 

Dari latar belakang diatas maka dapat diidentifikasikan beberapa 

permasalahan sebagai berikut : 



 
 

1. Tidak adanya pendataan yang terperinci tentang mahasiswa yang bermigrasi ke 

kelurahan Sekaran. 

2. Bentuk kerjasama Universitas Negeri Semarang dengan perangkat desa tentang 

pendataan administratif mahasiswa. 

3. Ketidaktahuan mahasiswa mengenai pendataan penduduk.  

4. Tidak adanya bentuk nyata pengimplementasian pasal 21 PP No. 37 tahun 2007 

tentang administrasi kependudukan. 

5. Minimnya peran institusi terkait sebagai kontrol sosial dalam kemasyarakatan. 

1.3 Pembatasan Masalah  

Berdasarkan Berdasarkan identifikasi masalah di atas, peneliti membatasi 

fokus pada masalah peran kontrol sosial Universitas Negeri Semarang dalam 

menerapkan pasal 21 PP No. 37 tahun 2007 tentang pencatatan administrasi 

kependudukan. 

1.4 Rumusan Masalah  

Berdasarkan identifikasi Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas, 

adapun rumusan masalah yang timbul dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana model kontrol sosial Perguruan Tinggi dalam pendataan 

administratif kependudukan menurut pasal 21 PP No. 37 tahun 2007 tentang 

administrasi kependudukan yang melibatkan Perguruan Tinggi? 

 



 
 

2. Bagaimana kendala penerapan pasal 21 PP No. 37 tahun 2007 tentang 

administrasi kependudukan yang melibatkan Perguruan Tinggi? 

 

 

1.5  Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.4.1 Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Mendeskripsikan model kontrol sosial Perguruan Tinggi dalam 

pendataan administratif kependudukan menurut Pasal 21 PP No. 37 

Tahun 2007 tentang Administrasi Kependudukan yang melibatkan 

Perguruan Tinggi. 

2. Menemukan kendala-kendala penerapan Pasal 21 PP No. 37 Tahun 

2007 tentang Administrasi Kependudukan yang melibatkan Perguruan 

Tinggi. 

1.4.2 Manfaat penelitian ini adalah: 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu 

hukum khususnya yang berkaitan dengan aspek hukum administrasi 



 
 

serta menambah wawasan dan informasi baik penulis maupun 

pembaca luas terutama dalam hal yang bersifat administratif. 

2. Manfaat Praktis 

Memberikan manfaat bagi pemerintah, perguruan tinggi, serta 

masyarakat dalam bidang administrasi dan pendataan. Dapat pula 

digunakan oleh instansi yang terkait guna meningkatkan kinerja 

sehingga dalam pelaksanaan pendataan publik dapat lebih efektif. 

  



 
 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Penelitian Terdahulu 

Penelitian  yang dilakukan oleh Kartomo Wirosuhardjo, M.A. yang 

dilaksanakan di Jakarta , 28 Juni 1979 dan dipaparkan dalam Seminar Nasional 

Rancangan Hukum Kependudukan di Medan 10 – 12 September 1979 yang 

diselenggarakan oleh Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional yang 

berjudul “Masalah Migrasi Dalam Hukum Kependudukan” yang berkesimpulan: 

1. Hukum kependudukan yang menyangkut migrasi haruslah mampu memberi 

arah kepada penyebaran penduduk yang efisien dalam rangka wawasan 

nusantara. 

2. Hukum kependudukan harus mengatur pokok-pokok tentang hak dan 

kewajiban dari tiap warga negara untuk hidup dan berusaha dengan baik di 

tiap tempat yang dikehendaki di dalam wilayah Republik Indonesia. 

 

Masalah lingkungan hidup (human environment) mulai dipersoalkan dalam 

konferensi PBB mengenai lingkungan hidup (UN Conference on the Human 

Environment) di Stockholm, Swedia tahun 1972. Pembahasan telah dilakukan 

mengenai masalah-masalah pencemaran, pembangunan, sumberdaya alam dan 

pemukiman penduduk (Suwondo 1982: 185). 



 
 

Dikutip dari hasil Seminar Nasional Hukum dan Kependudukan di 

Yogyakarta, bulan Mei 1975 bahwa hukum merupakan alat untuk mengikuti dan 

mensahkan perubahan-perubahan dalam masyarakat (social control) dan juga 

merupakan sarana untuk mengubah pendapat-pendapat dalam masyarakat (social 

engineering) (Suwondo 1982: 54) 

 

2.2. Administrasi Kependudukan Menurut Perspektif Ilmiah 

2.2.1. Pengertian Administrasi Kependudukan 

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang 

Administrasi Kependudukan, administrasi kependudukan adalah 

rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen 

dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil 

dan pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta 

pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangun sektor 

lain.  

2.2.2. Pengertian Administrasi 

Terdapat banyak definisi administrasi mulai dari yang umum 

sampai yang spesifik. Letaknya ada pada “melayani” dan “mengontrol” 

atau “memperoleh hasil”. Dari berbagai definisi tersebut, administrasi 

pada dasarnya terdiri dari petunjuk/instruksi dan pelayanan. 



 
 

Administrasi publik fokus pada proses prosedur serta pencapaian hasil 

dan pertanggungjawaban dalam pencapaiannya (Sedarmayanti 

2007:142) 

2.2.3. Pengertian Penduduk 

Istilah penduduk merupakan terjemahan dari istilah Belanda 

staatsburger. Sedangkan istilah Inggris untuk pengertian yang sama 

adalah citizen, dan istilah Perancisnya adalah citoyen. Istilah dalam 

Bahasa Inggris dan Perancis cukup unik karena arti harafiahnya adalah 

warga kota. Ini tentu tidak terlepas dari konsep polis pada masa Yunani 

Kuno. Tidak mengherankan bahwa konsep negara modern atau negara 

kebangsaan (nation-state) saat ini memang mengacu pada konsep polis 

Yunani Kuno itu. Polis mempunyai warga yang disebut warga polis atau 

warga kota atau citizen atau citoyen. Istilah ini kemudian 

“disempurnakan” dalam bahasa Belanda (dan Jerman) menjadi 

staatsburger atau penduduk atau warga negara. (Soetoprawiro 1994: 3) 

Adapun orang-orang yang berada di wilayah suatu negara dapat 

dibagi atas penduduk dan bukan penduduk. Penduduk ialah mereka 

yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu yang ditetapkan oleh 

peraturan negara yang bersangkutan diperkenankan mempunyai tempat 

tinggal pokok (domisili) dalam wilayah negara itu. Sedangkan, Bukan 

Penduduk adalah mereka yang berada di wilayah suatu negara untuk 



 
 

sementara waktu dan yang tidak bermaksud bertempat tinggal di 

wilayah negara itu (Kansil 1996: 10) 

 

2.3. Model Kontrol Sosial Perguruan Tinggi Dalam Menghimpun Data 

2.3.1. Pengertian Model 

Model adalah suatu alat yang digunakan untuk memperoleh 

gambaran yang dapat memahami secara sistematis dan selengkap-

lengkapnya tentang suatu obyek. Dimana obyek tersebut terdiri dari 

komponen-komponen apa saja, dana bagaimana  korelasi-korelasi  

antara  komponen-komponen  itu satu dengan yang lain.  Model, 

sesungguhnya mempunyai banyak arti, di mana model  dapat  diartikan  

imitasi  atau  tiruan  dari  suatu  obyek,  atau  dapat  pula dikatakan  

sebagai  benda  atau  orang  yang  mempunyai kesempurnaan  untuk 

ditiru (Pamudji, 2006 : 47). 

Selain  itu,  model  dalam  ilmu  pengetahuan  juga  dapat  

diartikan suatu tiruan  yang  dapat  menggambarkan  keadaan  yang 

kompleks  dengan  penyederhanaan  untuk  memudahkan pemahaman 

keadaan atau obyek tersebut. Selain  itu  Model  juga mempunyai  

macam-macam  yang  pada  dasarnya  dapat dibedakan ke dalam dua 

golongan yaitu bersifat deskriptif dan bersifat analogis. 



 
 

Golongan  tersebut,  yang  pertama  bersifat  deskriptif  dimana 

model tersebut  hanya  sekedar  menggambarkan  apa  adanya  dari suatu  

obyek  dan golongan  yang  kedua  bersifat menjelaskan. Macam  model  

yang  selanjutnya adalah  apabila  diperlukan untuk keperluan  analisa-

analisa  matematis,  yang mana macam model tersebut dikelompokkan 

ke dalam tiga model.  Model yang pertama disebut  model  iconis.  

Dimana  model  tersebut  melukiskan dengan gambaran tertentu dari 

pada suatu obyek (Pamudji, 2006 : 50) 

 

 

2.3.2. Pengertian Kontrol Sosial 

Kontrol sosial pada dasarnya dapat diartikan sebagai 

pengawasan. Yaitu sebuah sistem yang mendidik, mengajak dan bahkan 

memaksa warga masyarakat agar berperilaku sesuai dengan norma-

norma sosial. Dengan demikian, dari sudut sifatnya dapat dikatakan 

bahwa pengawasan sosial itu dapat bersifat prefentif maupun represif, 

bahkan keduanya 

2.3.3. Pengertian Perguruan Tinggi 

Menurut pasal 16 ayat 1 Undang-Undang nomor 2 tahun 1989, 

perguruan tinggi merupakan kelanjutan pendidikan menengah yang 



 
 

diselenggarakan untuk mempersiapkan peserta didik untuk menjadi 

anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademis dan 

professional yang dapat menerapkan, mengembangkan dan 

menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian.  

Dan menurut pasal 1 ayat 1 PP Nomor 30 tahun 1990, 

pendidikan tinggi adalah pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi 

daripada pendidikan menengah di jalur pendidikan sekolah. 

 

2.4. Teori Hukum 

Teori  adalah  seperangkat  gagasan  yang  berkembang  di samping 

mencoba  secara  maksimal  untuk  memenuhi  criteria tertentu,  meski  

mungkin saja  hanya  memberikan  kontribusi  parsial bagi  keseluruhan  

teori  yang  lebih  umum. Berkaitan dengan itu, teori hukum  bukanlah 

filsafat  hukum  dan  bukan  pula  ilmu  hukum  dogmatik  atau dogmatik 

hukum. Teori  adalah  istilah  yang  diperbincangkan  dalam  berbagai  

kalangan ketika  mempertanyakan  suatu  masalah,  baik  dalam  ranah  ilmu  

pengetahuan maupun  dalam kehidupan  sehari-hari.  Menurut,  Praja  Teori  

selalu  dikaitkan dengan  sesuatu  yang  abstrak  (Ashshofa.  

Burhan.2009:18). Memperhatikan keterangan tersebut, maka pada 

kepustakaan konseptual dikemukakan beberapa teori. 

 



 
 

2.4.1. Teori desentralisasi dan dekonsentrasi oleh Rodinelli 

Penyelenggaran pemerintahan, ada beberapa prinsip daerah yang 

menjadi pegangan oleh aparat pemerintahan dalam menggerakkan 

administrasi pemerintahan atau manajemen pemerintahan. Prinsip – prinsip 

dasar tersebut disebut dengan asas – asas pemerintahan. Sentralisasi, 

dekonsentrasi, dan desentralisasi adalah konsep – konsep yang 

berhubungan dengan pengambilan keputusan dalam organisasi termasuk 

dalam organisasi Negara. 

Desentralisasi adalah penyerahan wewenang oleh pemerintah pusat 

kepada daerah  dalam kerangka sistem  kenegaraan.  Dalam  Negara  

kesatuan  seperti Indonesia, penyerahan wewenang dari pemerintah 

diserahkan kepada daerah otonom. Daerah otonom adalah kesatuan 

masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu serta berwenang 

mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut 

prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara 

kesatuan (Pasal 1 angka 6 dan 7 UU No.32 Tahun 2004) 

Adanya pemerintahan daerah dimulai dari kebijakan desentralisasi. 

Desentralisasi berasal dari bahasa latin, yaitu De yang berarti lepas dan 

Centrum yang berarti pusat. Decentrum berarti melepas dari pusat. Dengan 

demikian, desentralisasi bersarti melepas atau menjauh dari pemusatan. 



 
 

Desentralisasi tidak putus sama sekali dengan pusat tapi hanya menjauh 

dari pusat. 

Organisasi yang besar dan kompleks seperti Negara Indonesia tidak 

akan efisien jika semua kewenangan politik dan administrasi diletakkan 

pada puncak hirearki organisasi / pemerintah pusat, karena pemerintah 

pusat akan menanggung beban  yang  berat.  Juga  tidak  cukup  hanya 

dilimpahkan secara  dekonsentrasi kepada pejabatnya yang berada di 

wilayah Negara. Agar kewenangan tersebut dapat   diimplementasikan   

secara   efisien   dan   akuntabel,   maka sebagian kewenangan poltik dan 

administrasi pada organisasi yang lebih rendah disebut desentralisasi. 

Karena jenjang hierarki yang lebih rendah (pemerintah daerah) 

tersebut diserahi wewenang penuh, baik politik maupun administrasi, maka 

pada jenjang organisasi yang diberi penyerahan wewenang tersebut timbul 

otonomi. Otononi artinya kebebasan masyarakat yang tinggal di daerah 

yang bersangkutan untuk  mengatur dsan mengurus kepentingannya yang 

bersifat lokal, bukan yang bersifat nasional.   Karena   itu   ,   desentralisasi   

menimbulkan   otonomi   daerah, yaitu kebebasan masyarakat yang tinggal 

di daerah otonom untuk mengatur   dan mengurus kepentingannya yang 

bersifat lokal. Jadi, otonomi daerah adalah konsekuensi logis penerapan 

asas desentralisasi pada pemerintahan daerah. (Maddick, 2007: 9-10) 



 
 

Rodinelli seperti dikutip oleh Hendry Maddick mengatakan bahwa 

Desentralisasi adalah penyerahan perencanaan, pembuatan keputusan, dan 

kewenanan administratif dari pemerintah pusat kepada organisasi wilayah, 

satuan administrasi daerah, organisasi semi otonom, pemerintah daerah, 

atau organisasi non pemerintah / lembaga swadaya masyarakat. 

Desentralisasi   menunujukkan   model   hubungan   kekuasaan   antar   

oganisasi, sedangkan dekonsentrasi   menunjukkan   model   hubungan   

kekuasaan   intra oganisasi (Maddick, 2007: 11) 

Pengertian Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari 

pemerintah pusat kepada daerah sebagai wakil pemerintah dan / atau 

perangkat pusat di daerah. Dalam Negara kesatuan seperti Indonesia, 

pelimpahan wewenang tersebut adalah dari pemerintah pusat kepada 

gubernur sebagai wakil pemerintah dan / atau perangkat pusat di daerah 

disebut juga dengan instansi vertical, yaitu perangkat departemen dan / atau 

lembaga pemerintah non departemen di daerah (Pasal 1 angka 8 UU No.32 

Tahun 2004). 

Dekonsentrasi sebenarnya sentralisasi juga tapi lebih halus dari pada 

sentralisasi. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang administrasi dari 

pemeintah pusat kepada pejabatnya yang berada pada wilayah Negara di 

luar kantor   pusatnya.   Dalam   konteks   ini yang   dilimpahkan   adalah   

wewenang administrasi  bukan wewenang politik tetap dipegang oleh 



 
 

pemerintah pusat. Pejabat pemerintah pusat yang berada di wilayah Negara 

adalah pejabat yang diangkat oleh pemerintah pusat, dan ditempatkan pada 

wilayah – wilayah tertentu sebagai wilayah kerjanya. 

Rodinelli menjelaskan bahwa dekonsentrasi adalah penyerahan 

sejumlah kewenangan atau tanggung jawab   administrasi kepada cabang 

departemen atau badan   pemerintah   yang   lebih rendah. Harold   F.   

Aldefer   menjelaskan, pelimpahan wewenang dalam bentuk dekonsentrasi 

semata – mata menyusun unit administrasi  baik  tunggal  ataupun  dalam  

hiearki,  baik  itu terpisah  ataupun tergabung, dengan perintah mengenai 

apa yang seharusnya mereka kerjakan atau bagaimana mengerjakannya. 

(Maddick, 2007: 19) 

Dekonsentrasi  tidak  ada  kebijakan  yang dibuat ditingkat lokal serta 

tidak ada keputusan fundamental yang diambil. Badan– badan pusat 

memiliki semua kekuasaan dalam dirinya sementara pejabat lokal 

merupakan  bawahan  sepenuh  –  penuhnya  dan  mereka  hanya  

menjalankan perintah. 

Dekonsentrasi yang dilimpahkan hanya kebijakan administrasi 

(impelementasi kebijakan politik) sedangkan kebijakan politiknya tetap 

berada pada pemerintah pusat. Oleh karena itu, pejabat yang diserahi 

pelimpahan wewenang tersebut adalah pejabat yang mewakili pemerintah 



 
 

pusat, bukan dipilih oleh rakyat yang dilayani. Karena itu, pejabat tersebut 

bertanggung jawab kepada pejabat yang mengangkatnya yaitu pejabat 

pusat, bukan kepada rakyat yang dilayani. (Maddick, 2007: 20) 

2.4.2. Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik 

Asas mengandung beberapa arti sebagai dasar ( sesuatu yang menjadi 

tumpuan berpikir atau berpendapat), dasar cita-cita (perkumpulan 

organisasi), hukum dasar. Jika bertitik tolak dari harfiah asas yang di 

kemukakan diatas, asas-asas umum pemerintahan yang baik dapat 

dipahami sebagai dasar umum dalam penyelenggaran pemerintahan 

yang baik. Namun, penyimpulan seperti dikemukakan di atas tidak akan 

menambah pemahaman atau pengetahuan mengenai asas-asas umum 

pemerintahan yang baik. Oleh karena itu, pengertian yang diperoleh 

dengan hanya bertitik tolak dari penafsiran gramartikal seperti 

dikeukakan diatas tidak cukup memadai. Untuk dapat lebih baik 

memahami pengertian dan fungsi asas asas hukum pemerintahan yang 

baik dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan dan hukum 

administrasi negara, perlu dilakukan pendekatan yang lain. Jika mau 

dikemukakan dengan perkataan lain, selain metode penafsiran 

gramatika seperti dikemukakan diatas, perlu ada pendekatan lain untuk 

menambah wawasan dan pemahaman mengenai asas-asas umum 

pemerintahan yang baik tersebut. 



 
 

Pada awal kemunculannya, AAUPB hanya dimaksudkan sebagai 

sarana perlindungan hukum (rechtsbescherming) dang bahkan dijadikan 

sebagai instrumen untuk peningkatan perlindungan hukum (vorhoogde 

rechtsbescherming) bagi warga negara dari tindakan pemerintah. 

AAUPB selanjutnya dijadikan sebagai dasar penilaian dalam peradilan 

dan upaya administrasi, di samping sebagai norma hukum tidak tertulis 

bagi tindakan pemerintahan (Alstoetsingsgronden in de rechtspraak en 

het beroep. Naast toetsinggsgronden en in het verlengde daarvan zijn 

de abbb ook ongeschreven rechtnormen voor het bestuursoptreden). 

J.B.J.M ten borge menyebutkan bahwa, “Beginselen van behoorlijk 

bestuur komt men tegen in twee varianten, namelijk alstoetsingsgrond 

voor de rechter en als instructienorm voor een bestuursorgaan”. Kita 

menemukan ABBB (algemene beginselen van behaoorlijk bestuur) 

dalam dua varian, yaitu sebagai dasar penilaian bagi hakim dan sebagai 

norma pengarah bagiorgan pemerintahan. Dalam perkembangannya, 

AAUPB memiliki arti penting dan fungsinya. 

Bagi Administrasi Negara, bermanfaat sebagai pedoman dalam 

melakukan penafsiran dan penerapan terhadap ketentuan-ketentuan 

perundang-undangan yang bersifatsumir, samar atau tidak jelas. Kecuali 

itu sekaligus membatasi dan menghindari kemungkinan administrasi 

negara mempergunakan freies ermessen/melakukan kebijakan yang 



 
 

jauh menyimpang dari ketentuan perundang-undangan. Dengan 

demikian, administrasi negara diharapkan terhindar dari perbuatan 

onrechtmatige daad, detournement de pouvoir, abus de droit, dan 

ultravires. Bagi warga masyarakat, sebagai pencari keadilan, AAUPB 

dapat dipergunakan sebagai dasar gugatan sebagaimana disebutkan 

dalam pasal 53 UU No. 5 Tahun 1986. Bagi Hakim TUN, dapat 

dipergunakan sebagai alat menguji dan membatalkan keputusan yang 

dikeluarkan badan atau pejabat TUN. Kecuali itu, AAUPB tersebut juga 

berguna bagi badan legislatif dalam merancang suatu undang-undang. 

(H.R, 2014:238-239) 

Menurut Undang-undang republk indonesia nomor 28 tahun 1999 

tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, 

kolusi dan nepotisme. Bab III Asas umum penyelenggaraan negara 

Pasal 3 Asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi : 

1.   Asas Kepastian Hukum 

Asas kepastian hukum (principle of legal security) adalah asas yang 

bertujuan untuk menghormati hak-hak yang telah dimiliki seseorang 

berdasarkan keputusan badan atau pejabat administrasi negara. 

Dalam rangka kepastian hukum, keputusan pemerintah atau pejabat 

listrasi negara yang telah memberikan hak kepada seseorang warga 



 
 

negara tidak akan dicabut kembali oleh badan atau pejabat administrasi 

yang bersangkutan, meskipun keputusan itu memiliki cacat atau 

kekurangan. Jika hak yang dimiliki oleh seseorang sewaktu-waktu dapat 

dicabut oleh badan atau pejabat yang memberikan hak itu, ada berbagai 

kerugian yang mungkin timbul. Pertama, pemilik hak, yang 

bersangkutan tidak dapat menikmati haknya secara aman dan tenteram. 

Kedua, pemilik hak akan mengalami kerugian jika haknya dicabut 

sewaktu-waktu karena tidak ada kepastian hukum. Ketiga, epercayaan 

masyarakat terhadap pemerintah akan hilang karena tidak ada dalam 

tindakan pemerintah atau pejabat administrasi negara. Asas kepastian 

hukum memiliki dua macam aspek, yaitu aspek nürial dan aspek formal 

(H.R., 2008: 258). Aspek material berkaitan dengan asas kepercayaan, 

sedangkan aspek formal berkenaan dengan cara merumuskan isi 

keputusan. Dalam kaitan ini, isi keputusan baik yang memberatkan 

ataupun yang menguntungkan harus dirumuskan dengan kata-kata yang 

jelas. Kejelasan isi keputusan sangat penting supaya setiap orang dapat 

mengetahui hak atau kewajibannya sehingga tidak lahir berbagai macam 

penafsiran. Aspek formal ini sangat menonjol dalam pemberian surat 

kuasa atau surat perintah. Dalam hukum administrasi negara, ada asas 

yang mengatakan presumtio justea causa yang mengandung arti bahwa 

setiap keputusan badan atau pejabat administrasi negara selalu dianggap 



 
 

benar menurut hukum sampai kemudian hakim administrasi negara 

mengatakan hal yang berbeda. 

Asas ini menghendaki adanya kepastian hukum dalam arti 

dihormatinya hak yang telah diperoleh seseorang berdasarkan suatu 

keputusan badan/pejabat tata usaha negara dan keputusan itu tidak akan 

dicabut kembali oleh badan/pejabat tata usaha negara, meskipun surat 

keputusan itu mengandung kekurangan. Jika badan/pejabat tata usaha 

negara dapat sewaktu waktu mencabut atau membatalkan suatu surat 

keputusan yang telah di keluarkannya. Tindakan demikian kecuali dapat 

merugikan penerima surat keputusan juga dapat menimbulkan 

hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap setiap tindakan yang 

dilkakukan oleh badan/pejabat tata usaha negara. Karena ketiadaan 

kepastian hukum maka masyarakat akan selalu meragukan setiap 

tindakan yang dilakukan oleh badan/pejabat tata usaha negara. 

Masyarakat akan selalu dibayangi keraguan terhadap suatu hak yang 

telah di perolehnya, karena hak tersebut sewaktu-waktu dapat saja 

dicabut atau dibatalkan kembali oleh badan/pejabat tata usaha 

negarayang mengeluarkannya maupun oleh atasannya. 

2.   Asas Tertib Penyelenggaraan Negara 



 
 

Asas tertib Penyelenggaraan Negara menghendaki supaya 

pemerintah dalam menyelenggarakan tugasnya selalu mengedepankan 

kepentingan umum sebagai kepentingan segenap orang. Asas 

penyelenggara kepentingan umum merupakan konsekuensi atas asas 

negara hukum modern sebab sebagaimana telah dikemukakan 

sebelumnya bahwa tugas negara hukum kesejahteraan adalah 

menyelenggarakan kesejahteraan umum sebagai kepentingan segenap 

bangsa. 

3.   Asas Kewajaran 

Asas keadilan atau kewajaran (principle of reasonable or prohibition 

ofarbitrariness) menghendaki supaya pejabat administrasi negara dalam 

mengambil suatu keputusan atau tindakan perlu selalu memperhatikan 

keadilan dan kewajaran. Aspek keadilan dalam setiap tindakan atau 

keputusan pejabat administrasi negara mengandung arti bahwa setiap 

tindakan pejabat adminitrasi negara hendaklah dilakukan secara 

proporsional, sesuai, dan selaras dengan hak setiap orang  Aspek 

kewajaran dalam setiap keputusan atau tindakan pejabat administrasi 

negara menghendaki supaya setiap tindakan pejabat administrasi negara 

harus memperhatikan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat seperti 

nilai-nilai agama, budaya, ekonomi, sosial dan juga dapat diterima akal 

sehat. (H.R., 2008: 271) 



 
 

4.   Asas Keterbukaan 

Asas keterbukaan di perlukan untuk memnpelajari proses perubahan 

input menjadi output dan bukan hanya output belaka. Keterbukaan di 

sini dapat disetarakan dengan overt, transparant, dan plain. Keterbukaan 

penting dalam masyarakat yang berbudayalain di mulut lain di hati, 

ibarat syair lagu tinggi gunung seribu janji yang terkenal itu, agar rakyat 

tidak selalu merasa tertipu atau mudah ditipu. Asas ini tidak hanya 

menuntut kondisi berbagi informasi, berbuka diri, atau berbaginilai 

dengan tulus dan jernih, tetapi lebih daripada itui, keterbukaan adalah 

ungkapan terdalam kesadaran etik pemerintahan seorang oejabat. Jika 

dihadapkan pada asas Mikul Duwur Mendhem Jero dalam budaya jawa, 

maka keduanya berseberangan. Melalui asas mikul duwur, memang aib 

seseorang terlindungi sehingga yang bersangkutan menjadi aman, 

namun akibatnya ialah matinya kesadaran etik, sehingga perubahan dan 

pembaharuan sosial tidak pernah terjadi. 

5.   Asas Proporsionalitas 

Dalam asas ini dinyatakan bahwa antara tindakan-tindakan disiplin 

yang dijatuhkan oleh atasan dan kelalaian yang dilakukan oleh seorang 

pegawai negeri harus proporsional atau sebanding/seimbang.  Di dalam 

Undang-undang kepegawaian dan peraturan tentang pegawai negeri 



 
 

umum (Ambtenarenwet juncto Algemeen Rijk sambtenaren reglement) 

terdapat banyak sekali cara-cara bagaimana memberikan tindakan 

terhadap seorang pegawai negeri bilamana ia melakukan suatu kelalaian 

dalam kewajibannya. Dewan Pusat Banding telah berkali-kali 

memutuskan bahwa haruslah ada keseimbangan antara tindakan yang 

dijatuhkan dan suatu bentuk kelalaian yang telah dilakukan oleh 

seseorang. 

6.   Asas Profesionalitas 

Profesionalisme adalah asas yang mengutamakan keahlian yang 

berlandaskan  pada suatu kode etik dan suatu ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku.profesionalisme berasal dari kata 

profesional.sedangkan profesional itu sendiri berasal dari kata profesi. 

profesi itu adalah suatu keahlian, kemampuan atau bakat yang dimiliki 

oleh seseorang dalam suatu bidang yang ditekuninya. sedangkan 

profesional adalah suatu maknayang lebih mengacu kepada profesi 

sesorang dalam bidang pekerjaan yang dijalankan orang tersebut. 

Sedangkan profesionalisme adalah sebuah istilah atau sebutan yang 

diberikan kepada seseorang yang dalam melaksanakan tugas yang 

diberikan dijalankan dengan baik dan penuh tanggungjawab dalam 

sebuah organisasi atau pekerjaan yang telah dijalankan, dan selalu 



 
 

meningkatkan kualitas yang diharapkan dalam sebuah bidang pekerjaan 

atau organisasi. 

7.   Asas Akuntabilitas 

Asas akuntabilitas atau lebih kerap terdengar dengan asas tanggung 

jawab merupakan salah satu dari banyak hal mengenai penyelenggaraan 

pemerintahan yang baik. Asas akuntabilitas merupakan suatu hal yang 

harus dipenuhi karena kita telah memutuskan suatu hal dan dengan 

keputusan tersebut kita harus mempertanggungjawabkan semua 

kemungkinan yang akan terjadi. 

 

2.4.3. Teori Sistem Hukum Perspektif Lawrence M. Friedman 

Teori  tentang  elemen  sistem  hukum  dikemukakan  oleh Friedman 

(2013:12) yang terkenal dengan tiga elemen sistem hukum (three elements 

law system). Menurutnya,  dalam  sebuah  negara  yang  menerapkan  

sistem  hukum, paling  tidak  harus  ada  tiga  unsur  yang  akan  dijadikan  

sebagai  dasar  atau fondasinya,  agar  sistem  hukum  negara  tersebut  kuat.  

Ketiga  unsur  tersebut adalah:  legal  structure  (struktur  hukum),  legal  

substance  (substansi  hukum), legal  culture  (budaya  hukum).  Struktur  

hukum  (legal  structure),  yaitu keseluruhan  institusi-institusi  hukum  

yang  ada  beserta  aparatnya,  mencakup antara lain kepolisian dengan para 



 
 

polisinya, kejaksaan dengan para jaksanya, pengadilan  dengan  para  

hakimnya,  dan  lain-lain  (Friedman., 2013:204).  Singkatnya menurut 

penulis, struktur itu adalah lembaga-lembaga penegak hukum, seperti 

Kelurahan Sekaran. 

Penulis  hendak  menghubungkan  struktur  hukum  (legal  structure)  

ini dengan  Peraturan Pemerintah nomor 37 tahun 2007 tentang 

administrasi kependudukan. Apakah  Peraturan  ini  sesuai  dengan  

peraturan  perundang-undangan yang  lebih  tinggi,  dan  apakah  sudah  

dibuat  sesuai  dengan  prosedur  yang berlaku. Substansi  hukum  (legal  

substance),  yaitu  aturan,  norma,  dan  pola perilaku nyata manusia yang 

berada dalam sistem itu  (Friedman. 2013: 204). 

Singkatnya  menurut  penulis,  substansi  adalah  produk yang 

dihasilkan oleh lembaga-lembaga yang ada dalam struktur. Peraturan 

Pemerintah nomor 37 tahun 2007 dilihat dari substansinya, apakah sudah 

diimplementasikan dengan baik, sejauh manakah efefktivitasnya, 

sebagaimana  diketahui  tujuan  Pemerintah  dalam mencatat segala data 

keadministrasian penduduknya. Lalu budaya hukum  (legal culture)  

dengan melihat kondisi masyarakat Kelurahan Sekaran, kesadaran 

hukumnya, disiplin hukumnya, bentuk-bentuk, sifat-sifat budaya hukum 

masyarakat Kelurahan Sekaran. Jadi dalam perspektif Lawrence M. 

Friedman bahwa sistem hukum terdiri dari tiga elemen, yaitu elemen 



 
 

struktur (structure), substansi (substance) dan budaya hukum (legal 

culture). 

 

2.5. Kerangka Berpikir 

Alur berpikir dalam penulisan skripsi ini adalah berawal dari salah satu 

tujuan  bangsa  Indonesia yang tercantum dalam pasal 28D Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu setiap orang berhak atas pengakuan 

dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.  Alur  

dari  penulisan  skripsi  ini akan  penulis  jabarkan  dalam bentuk skema di halaman 

berikutnya. 

 

  



 
 

  



 
 

BAB V 

PENUTUP 

 

5.1  Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian serta pembahasan mengenai model kontrol sosial 

perguruan tinggi dan  kendalanya dalam menghimpun data administrasi 

mahasiswa melalui perspektif  Pasal 21 PP Nomor 37 Tahun 2007 tentang 

Administrasi Kependudukan bahwa: 

 

5.1.1 Model kontrol sosial perguruan tinggi dalam menghimpun data 

administrasi mahasiswa sudah dilakukan dengan cemerlang. Dengan 

verifikasi yang cermat serta detail, Perguruan Tinggi sudah mampu untuk 

menghadirkan data yang valid dalam pelaksanaannya. Setiap tahun ajaran 

baru, seluruh mahasiswa baru di Universitas Negeri Semarang (UNNES) 

diwajibkan untuk mengikuti verifikasi yang mendetail untuk dapat 

melaksanakan pendidikannya di perguruan tinggi ini. Sementara itu disisi 

lain, Kelurahan Sekaran sebagai pemerintah di wilayah otonominya, juga 

melakukan pendataan administrasi kependudukan. Dalam pendataan 

administrasi kependudukan, Kelurahan Sekaran melakukannya dengan 

lebih detail. Pasal 21 PP Nomor 37 Tahun 2007 menerangkan, dengan 

adanya kerjasama antar badan pemerintahan untuk mencapai ketertiban 



 
 

administrasi kependudukan. Dengan format yang lebih mendetail serta 

mudah dikodifikasikan, pendataan administrasi kependudukan ini 

diharapkan dapat terlaksana dengan baik karena sudah dibuatkan sektor-

sektor mana yang harus dipilih oleh penduduk dalam menunaikan 

pendataan administrasi mereka. Seperti contohnya, penduduk yang 

bermigrasi hanya untuk mengenyam pelajaran di daerah lain dapat 

membuat Surat Keterangan Tinggal Sementara (SKTS) yang berlaku 

selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan atau sejalan 

dengan lamanya masa menempuh pendidikan di UNNES. Dengan kontrol 

sosial seperti ini maka keamanan dan ketertiban mahasiswa di Kelurahan 

Sekaran dapat terpantau secara terpadu, baik dengan data yang dimiliki 

UNNES ditambah dengan data yang dimiliki Kelurahan Sekaran. 

 

5.1.2 Perputaran kehidupan remaja membuat para mahasiswa UNNES 

melakukan eksplorasi diri dengan mencari zona yang lebih nyaman untuk 

bermukim, sehingga perpindahan tempat tinggal mahasiswa tak 

terbantahkan lagi. Sulitnya mengatur ribuan mahasiswa merupakan 

kesulitan tersendiri bagi pihak UNNES sebagai penyelenggara pendidikan 

serta Kelurahan Sekaran sebagai pemerintah yang bertindak di wilayahnya. 

Alasan klasik bagi seorang mahasiswa adalah selalu mengulur waktu dan 

seenaknya saja dalam perkara pencatatan administrasi kependudukan. 

Banyak mahasiswa menganggap remeh administrasi kependudukan, 



 
 

karena tidak adanya sanksi yang tegas serta memberatkan mahasiswa 

dalam hal ini. Sehingga membuat para mahasiswa dengan tidak acuhnya 

mengesampingkan administrasi kependudukan. Di sisi lain, minimnya 

publikasi dari UNNES ataupun Kelurahan Sekaran membuat sebagian 

mahasiwa tidak mengetahui bahwa pencatatan administrasi kependudukan 

sangatlah penting dalam kehidupan bernegara. Sedikitnya personel dari 

Kelurahan Sekaran menjadi permasalahan tersendiri apabila Kelurahan 

Sekaran hendak berlaku aktif untuk melakukan pencatatan administrasi 

kependudukan dari pintu ke pintu (door to door).   

 

5.2  Saran 

Dengan memperhatikan, menelaah dan memahami kesimpulan di atas, maka 

saran yang dapat dikemukakan antara lain: 

5.2.1 Pembentuk atau perumus kebijakan hendaknya lebih menjelaskan kembali 

bagaimana bentuk kerjasama yang dapat terjalin antara Perguruan Tinggi 

dengan pemerintah di wilayah setempat. Serta menyempurnakan sistem, 

cara dan implementasi kontrol sosial dalam mendata atau menghimpun 

data administrasi penduduk yang menduduki tempat secara semipermanen. 

Penyempurnaan peraturan tersebut perlu dilakukan, hal ini diarahkan untuk 

membangun negara yang tertib beradministrasi serta membangun 

kepercayaan dan minat peran serta masyarakat dalam bernegara.  



 
 

5.2.2 Membangun sebuah sistem yang lebih terpadu antara Perguruan Tinggi 

dengan pemerintah di wilayahnya dengan ditingkatkannya kinerja serta 

jumlah publikasi yang dapat diterima masyarakat yang cenderung pasif 

mengenai informasi tentang pencatatan administrasi kependudukan. 

Karena tanpa adanya pengetahuan masyarakat yang jelas tentang 

pentingnya mencatatkan dirinya di Kantor Lurah sekitar, akan sangat sulit 

pula bagi masyrakat, bahkan di kemudian hari, untuk tertib beradministrasi. 
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