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Dengan ini menyatakan bahwa: 

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk 

memperoleh gelar akademik baik di Universitas Muhammadiyah 

Surakarta maupun di perguruan tinggi lain. 

2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya 

sendiri,tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Dosen Pembimbing 

skripsi. 

3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis 

atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan 

dicantumkan sebagai acuan dalam masalah dengan disebutkan nama 

pengarang dan judul buku aslinya dan dicantumka dalam daftar pustaka. 

4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian 

hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, 

maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar 

akademik yang telah saya peroleh karena karya tulis ini, serta sanksi 

lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi. 
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FARIDA KURNIAWATI 
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MOTTO 

 

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang 

benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun 

terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia 

(Tergugat atau Penggugat) kaya ataupun miskin, maka Allah lebih 

tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu 

karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar 

balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya 

Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan 

Q.S An-Nisaa’ : 135 
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PERSEMBAHAN 

 

Karya tulis-penelitian sederhana ini penulis persembahkan untuk: 

 ALLAH SWT, yang telah mengabulkan segala doa-doa hamba yang nista 

ini. Engkau memang benar Maha Pemberi dan engkau selalu memberikan 

apa yang hamba butuhkan, bukan apa yang hamba inginkan.   

 Ibu,ibu,ibu. You are my everything, selalu ada ketika lelah, selalu menjadi 

penopang disaat pasrah dan menjadi pembangkit disaat menyerah. Karena 

kasih sayangmu segalanya menjadi indah dan mudah untuk dilalui. 

Terimakasih perhatian dan kesediannya untuk menjadi tempat curhat. 

 Bapak, engkaulah penumbuh semangat, peluhmu adalah nafasku, tawamu 

adalah kebahagianku dan marahmu adalah introspeksi paling mendalam 

untukku. Engkau adalah “modal” hidupku dan aku berharap agar modal ini 

kelak akan menguntungkan setiap orang. 

 Adik-adikku, loria dan yasti. Walaupun kalian cerewet dan suka 

membantah ketika aq minta tolong, tapi bagaimanapun kalian adalah 

sebagian dari nafasku. Kakak sayang sama kalian, dan kakak janji akan 

membahagiakan dan melindungi kalian dari ancaman marabahaya yang 

datang bertubi-tubi, jadi adhek dan anak yang baik ya nak  

 Almamaterku, UMS. Bagaimanapun tumbuh dan berkembangnya ilmu 

akademis dan non-akademisku adalah berkat ada perhatian nyata dari 

almamaterku, selamanya akan ku jaga nama baik almamater ini. 

 Soulmate yang selalu kemana-mana dimana-dimana, mencari alamat palsu 

bersama, desny calon istri sholehah. Nanti kalau kita gag berjumpa lagi 

tetep inget kan dirimu sama diriku? Perjuangan kita harus berakhir 

bahagia, sepakat? 

 Orang-orang yang mencintai dan menyayangiku, semoga cinta dan sayang 

kalian dibalas setimpal oleh ALLAH SWT. 

 Orang-orang yang membenciku, semoga dengan kebencian, cibiran dan 

ketidaksukaan kalian akan menambah semangatku untuk berubah ke arah 

yang lebih baik, kalian baik banget, makasih yak. 
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ABSTRAKSI 

 

Negara Indonesia adalah negara hukum yang mempunyai tujuan 

sebagai negara kesejahteraan. Hal ini membuktikan bahwa HAM sangat dijunjung 

tinggi terutama di dalam lingkup hukum, oleh karenanya sejalan apabila orang 

yang berhadapan dengan hukum terutama hukum publik dalam hal ini adalah 

pidana mendapatkan hak-haknya untuk mendapatkan persamaan di depan hukum 

dan mendapatkan perlakuan peradilan secara adil sehingga perlu kiranya untuk 

menempatkan posisi Lembaga Bantuan Hukum (LBH) secara strategis dan 

universal terhadap segala kasus pidana yang menimpa masyarakat sebagai wujud 

kontroling penegakan hukum pidana, karena tak semua orang mengetahui seluk 

beluk hukum pidana terutama mengenai variabel harus terpenuhinya unsur-unsur 

tindak pidana, seandainya salah satu unsur tersebut tidak dipenuhi maka 

pengadilan tidak boleh menjatuhkan putusan pidana. Disini perlunya LBH mulai 

muncul untuk mengontrol setiap gerakan penegak hukum demi terwujudnya 

peradilan yang bebas dan adil mulai dari penyidikan hingga putusan 

LBH lambat laun sudah dikuasai oleh hal-hal yang sifatnya profit, 

sehingga perlu perombakan ulang LBH sebagai wujud konsep bantuan hukum 

konstitusional yang responsif terhadap permasalahan-permasalah hukum pidana di 

dalam masyarakat yang sedang berhadapan dengan hukum. Oleh karenanya 

kemudian LBH Perguruan Tinggi (PT) muncul dengan tujuan yang jelas dan 

mengarahkan terhadap terwujudnya konsep bantuan hukum konstitusional yang 

non-profit oriented sebagai implementasi tridharma PT yakni berupa 

“pengabdian”. Hal tersebut harus didukung dan diwujudkan oleh semua pihak dan 

berharap peran LBH PT dalam memberikan pelayanan konsultasi dan bantuan 

hukum menjadi efektif dan berperan lebih banyak untuk menegakkan hukum 

pidana. 

 

Kata kunci: HAM, Bantuan Hukum, dan LBH PT 
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ABSTRACT 

Indonesia is a state law that has the purpose of the welfare state. This 

proves that human rights is upheld, especially in the sphere of law, and therefore 

in line if the person is dealing with the law, especially public law in this case is 

criminal to get his rights for equality before the law and obtain justice in a fair 

treatment, so it is important to position the Legal Aid Institute (LBH) in a 

strategic and universal to all criminal cases affecting the public as a form of 

criminal law enforcement kontroling, because not everyone knows the ins and 

outs of the criminal law is mainly about the variables must fulfill the elements of 

criminal if  one of the elements are not met then the court must not impose a 

criminal verdict. Here the need for LBH began to appear to control every 

movement of law enforcement for the realization of free and fair justice from the 

investigation until a decision 

LBH has been gradually occupied by things that are profit, so the 

need to revamp the concept of re-LBH as a form of legal assistance responsive to 

the issues of constitutional law, criminal problems in the community who are 

dealing with the law. Because that then the Legal Aid in Higher Education ( LBH 

PT) have a clear purpose and directed to the establishment of the constitutional 

concept of legal aid non-profit oriented as Tridharma PT implementation in the 

form of "devotion". This must be supported and implemented by all parties and 

hope that the role of LBH PT in providing consultancy services and legal aid to 

be effective and contribute more to enforce the criminal law. 

 

Key words: human rights, legal aid, and Legal Aid in Higher Education 
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KATA PENGANTAR 

 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم

Assala’mualaikum Wr. Wb. 

 

Puji syukur kehadirat ALLAH SWT karena atas berkah rahmatnya 

penulis mampu menyelesaikan penelitian ini dengan penuh kebahagiaan tanpa 

suatu hambatan apapun yang berarti. Gagasan mengenai penelitian ini adalah 

bersamaan ketika legislatif mengeluarkan regulasi baru yakni Undang-undang 

No.16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum yang menarik ketika dihubungkan 

dengan fakta mengenai peran Lembaga Bantuan Hukum  Perguruan Tinggi yang 

ada di masyarakat. Alhasil penelitian ini yang berjudul “Peran Lembaga Bantuan 

Hukum Perguruan Tinggi Dalam Pemberian Pelayanan Konsultasi dan Bantuan 

Hukum (Studi Terhadap Aspek Normatif-Empiris di Surakarta)”. 

Penelitian ini digunakan sebagai skripsi yang disusun untuk 

memenuhi prasyarat untuk mencapai derajat sarjana dalam bidang ilmu hukum di 

Universitas Muhammadiyah Surakarta. Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan 

dengan bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu dengan segala kerendahan 

hati penulis ucapkan terimakasih kepada: 

1. ALLAH SWT yang menghijabahi doa-doa hambanya, memberikan yang 

terbaik untuk hamba-hambanya 

2. Ibu, bapak dan adhek-adhekku yang selalu stay anywhere and anytime when 

i need support. Always be angel without wings but can make me fly   

3. Bapak Muhammad iksan selaku pembimbing dan dekan yang sangat 

mengayomi, memudahkan mahasiswanya dalam mencapai angan dan cita 

bahkan selalu ada ketika dibutuhkan, semoga ALLAH selalu memudahkan 

pula urusan bapak. 

4. Ibu Kuswardani selaku pembimbing dan sang aktivis gender (kata anak-

anak lo bu), berkat ibu saya mempunyai gairah untuk lebih bersemangat 

mencari jati diri dan mempunyai cita-cita sebagai wanita karier yang sukses 

kaya ibu. Mohon doanya ya bu  
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5. Bapak Kelik sang filsuf sejati, terimakasih bapak atas ide-idenya dalam 

membuat skripsi ini. Seandainya kepintaran bapak dijual, maka sungguh 

saya tak bisa membalas bahkan membayarnya. 

6. Bapak Aidul fitri selaku pembimbing akademik yang sangat go 

internasional, ilmu dan pengalaman yang bapak ceritakan menjadi semangat 

untuk menuntut ilmu. 

7. Bapak Sudaryono yang memberikan pencerahan mengenai LBH PT 

terutama kebaikannya karena rela mengeluarkan materi dan non-materi 

kepada anak-anak yang ikut BKBH UMS. Semoga BKBH UMS menjadi 

maju dan go internasional ya pak  

8. Staff TU Fakultas hukum yang selalu ada untuk membuat surat dan 

melayani mahasiswa, semoga kinerjanya lebih baik lagi dari sekarang. 

9. Dosen-dosen fak.hukum UMS yang tak bisa disebut satu persatu, 

terimakasih sebanyak-banyaknya bapak-ibu telah memberikan ilmu yang 

begitu elok dan menajubkan, semoga saya dapat mengaplikasikannya di luar 

dengan semboyan Universitas “keislaman dan keilmuan”. 

Amiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinn.  

10. Bapak-bapak pimpinan LBH Perguruan tinggi: Bapak Hadi Mahmud dan 

Bapak Slamet Riyadi (UNIBA), Bapak Sudaryono (UMS), Bapak 

Supiyanta(UNISRI) dan Bapak Rustamaji dan Bapak Heri (UNS) yang 

sudah meluangkan waktu dan mempermudah akses untuk mendapatkan 

data-data yang dibutuhkan dalam penulisan skripsi ini dan sungguh suatu 

pengalaman hebat yang dapat saya rasakan ketika melakukan wawancara 

dengan pimpinan LBH PT ini, begitu banyak informasi dan motivasi yang 

saya peroleh, sekali lagi terimakasih. 

11. Keluarga IMM: Desni dan Gesha yang agak telat masuk IMM, tp bukankah 

lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali? Hehee. Dewi yang selalu 

cute, Mz.nanang yang always smile walaupun sedang nahan emosi, Yuda 

yang semakin mesra ama Masita, Risma yang dulu sering gunting-gunting 

kertas dan bikin2 layout sama-sama, Adib yang selalu kena marah ketika 

saya sedang emosi, Alfian yang semakin cungkring dan ngambekan, 

Nurhidayah yang celananya semakin mengumbar aurat (bolong-bolong mpe 
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paha), danang yang semakin subur badannya katanya sih karena makanan 

yang dimakan tuh halal buangeeet tapi Chusna makin cungkring (mungkin 

gara-gara disedot danang kali yak) hehe, Ricky dan Ririn yang tambah hepi 

gara-gara duitnya banyak tuh, ajik dan ibeng yang sama-sama pendiam tapi 

ganas pas marah (tapi mereka gag pernah marah) duet maut si Mita dan 

Fauzi yang akhirnya berbuah pada perekrutan kader-kader baru yang 

buanyaaak banget (ampek gag bisa disebutin satu persatu), Nisa dan Sigit 

yang kewalahan ngurus rapat, Via dan Indah yang entah sekarang dimana 

jarang keliatan seharusnya kalian kolaborasi dengan Anis masak-masak gitu 

juga boleh kog, Arif yang sangat pendiam, Jambi yang selalu update di 

jejaring sosial, ocha yang selalu mengingatkanku ke perpustakaan dan 

masih banyaaak banget yang belum bisa disebutin satu persatu. 

12. Keluarga BKBH: bang. Ipul yang mempunyai pemikiran secerdas Einstein 

petuahmu sangat berarti, pak.ketua yang baru Irawan yang masih polooos 

banget, Daniar yang asik banget bawain lagu-lagu slow, Dwi yang jagonya 

ngrokok, Parid yang sangat antusias, Bowo yang curhat nalor-ngidul tentang 

jenis wanita, Ria yang sudah merangkai mahligai pernikahan dengan Aan 

(upppsss), Fitri yang selalu semangat (kaya’nya nih orang gag ada capeknya 

deh), Debora yang sangat cinta bahasa Wonogirinya, Nita yang murah 

senyum walaupun dimaki dan dicaci . Dan semua yang tak bisa disebut 

satu-persatu 

13. Teman-teman satu angkatan : novi, adel, mb.norma, yanti, agnes, risma, 

arlisa, risma, desni, gesha, dewi, mz.nanang, yuda, Mataram, ais, anggo, 

astama, jafar, listya, yucup, ratna, gita, puput, endang, vici, aini, dan semua 

yang tak bisa disebut satu-persatu makasih yah udah bawa hari-hariku 

seakin ceria, ditambah anna yang selalu main kerumah menghibur diriku 

14. Kelompok penelitian dan pengabdian yang memberiku banyak inspirasi: 

Pak.Irawan yang semakin kinclong ketika bertemu Desni, Nisa yang 

bawa’in arsip-arsip, Tia bul-bul yang semakin ngebul ketika membahas P-

K-M, Bowo dan Mataram yang sigap melakukan pengabdian, we are the 

best team,. Benar-benar team work yang “aneh” hehhe. Dan team PKM lain 

yang pusing-pusing mikirin pkm juga “Marisha, Anita, Cyintia, Mahendra” 
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15. Kakak-kakak tingkat: mb.uci, mas.rossi, mas.septian, mas.kus, mb.retno, 

mb.utin, mb.vina, mb.eni, mb.ely, mb.ima dan semuanya yang mengisi hari-

hariku. Dan mas.hanif yang selalu memantau sejauh mana skripsiku. Thanks 

all  

16. Sahabat SMA yang gag pernah luput dari berita media: juphe”Shenly” yang 

semakin fantastis dan langgeng ama gebetannya yang baru si akang fariz, 

soulmate tantri kotak”Hanggita” yang setia menemaniku dulu ketika bolos 

sekolah nongkrong di mana-mana pokoknya romantis abis, si cantik “diah” 

yang tampang preman tap hati selembut bu.uztadzah (puasa rajin apalagi 

sholat, chuy), syahrini”Nines” yang membuat banyak kaum adam bertekuk 

lutut bahkan ada yang sampe mau bunuh diri (itu tuh si bkn c**wr)hehee, 

widi viera “Sari” yang semakin anggun dengan balutan gamis dan baju ala 

santri (bisa bayangin gag?). kalian membuat hidupku bermakna,  always 

forever luph u, all. Tak ketinggalan pula ama anggit yang sering tidur di 

kelas, anis yang patah hati karena putus ama Andri dan membuat 

pernikahan dengan orang lain, urip yang udah ngajarin bikin blog, de el el 

yang gag bisa di sebut satu persatu. 

Dengan segala kerendahan hati dan kesadaran, kembali penulis 

ucapkan terimakasih atas terselesainya skripsi ini, dan mohon maaf jikalau banyak 

terdapat kesalahan baik substansi maupun tekstual sebab penulis menyadari 

betapa tidak sempurnanya penulis dan kesempurnaan hanya pada ALLAH semata. 

Semoga karya yang sederhana ini dapat bermanfaat dan berguna bagi semuanya. 

 

Wassalamu’alaikum wr.wb 

 

 

                 Surakarta, 26 Maret 2012 

 

 

 

          Penulis 
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