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SURAT EDARAN ALSA LC UGM 

TENTANG 

PERPANJANGAN KEBIJAKAN ALSA LC UGM DALAM RANGKA 

PENCEGAHAN PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19) 

DI LINGKUNGAN FAKULTAS HUKUM UGM 

 

 
Yth.  

Anggota ALSA Local Chapter Universitas Gadjah Mada 

 

Dengan hormat, 

  
 Untuk menindaklanjuti Surat Edaran Rektor No. 7201/UN1.P/SET-R/KR/2020 

tentang Panduan Kegiatan Belajar Mengajar Semester Genap TA 2020/2021, Surat Edaran 

Dekan Fakultas Hukum UGM No. 11/UN1/HK/SET-HK/PJ/2021 tentang Perubahan atas 

Surat Edaran Dekan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Nomor: 3200/UN1/HK/SET-

HK/PJ/2020 tentang Kegiatan Akademik dalam Adaptasi Kebiasaan Baru di Lingkungan 

Fakultas Hukum UGM, Surat Edaran ALSA Indonesia No. 001/SE/ALSANCI/III/2020 

tentang Pencegahan Corona Virus Disease (COVID-19) di Lingkungan Setiap Local Chapter 

Asian Law Students’ Association National Chapter Indonesia Periode 2020/2021, Surat 

Edaran ALSA Indonesia No. 162/SE/ALSANCI/VII/2020 serta Surat Edaran ALSA LC 

UGM No. 187/SE/ALSALCUGM/VI/2020 tentang Kebijakan ALSA LC UGM dalam 

Rangka Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19) di Lingkungan Fakultas 

Hukum UGM, maka dengan ini ALSA LC UGM memperpanjang kebijakan dan memberi 

himbauan sebagai berikut: 

 

 



  

 

 

ASIAN LAW STUDENTS’ ASSOCIATION 

 

ASIAN LAW STUDENTS’ ASSOCIATION LOCAL CHAPTER UNIVERSITAS GADJAH MADA SECRETARIAT 

 

 

 

1. Menunda atau meniadakan pelaksanaan kegiatan-kegiatan secara fisik baik berupa 

diskusi, latihan lomba, program kerja, fungsi, maupun kegiatan lain dalam masa 

kepengurusan ALSA LC UGM Periode 2020/2021, yang berpotensi 

mengumpulkan banyak orang, hingga adanya pemberitahuan dan/atau pernyataan 

lebih lanjut dari pihak ALSA LC UGM; 

2. Melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut di atas secara daring atau dengan metode 

lain yang relevan; dan  

3. Agar seluruh anggota ALSA LC UGM selalu menaati peraturan yang berlaku, 

selalu berperilaku hidup sehat, menerapkan 3M (memakai masker, mencuci 

tangan, dan menjaga jarak), dan mengisi waktu luang dengan melakukan kegiatan-

kegiatan yang mengembangkan soft-skill maupun hard-skill.  

 

Demikian surat edaran ini kami sampaikan untuk kemudian dilaksanakan sebagaimana 

mestinya dan harap menjadi perhatian bersama. Atas dukungan dan perhatiannya, kami 

ucapkan terima kasih.  

 

 
 
 

 
Hormat kami, 

Asian Law Students’ Association 
Indonesia – Local Chapter 

Universitas Gadjah Mada 
Director 

 

 

 

  

 

Prasetio Pramudiyono 
NIM : 18/427002/HK/21659 

 

 

 









SURAT EDARAN DEKAN 

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS GADJAH MADA 

NOMOR: 11/UN1/HK/SET-HK/PJ/2021 

 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS SURAT EDARAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS 

GADJAH MADA NOMOR: 3200/UN1/HK/SET-HK/PJ/2020 TENTANG KEGIATAN 

AKADEMIK DALAM ADAPTASI KEBIASAAN BARU DI LINGKUNGAN FAKULTAS 

HUKUM UGM 

 

 

PENGANTAR 

Dengan memperhatikan situasi dan kondisi Indonesia saat ini yang masih dalam masa pandemi 

COVID-19, serta untuk memastikan terselenggaranya proses pembelajaran dan kegiatan 

akademik lainnya di Fakultas Hukum UGM, Pimpinan Fakultas memandang perlu untuk 

melakukan perubahan atas Surat Edaran Dekan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada 

Nomor: 3200/UN1/Hk/SET-HK/PJ/2020 Tentang Kegiatan Akademik Dalam Adaptasi 

Kebiasaan Baru di Lingkungan Fakultas Hukum UGM. 

 

PERUBAHAN 

Sebagian substansi dalam Surat Edaran Dekan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada 

Nomor: 3200/UN1/Hk/SET-HK/PJ/2020 tentang Kegiatan Akademik dalam Adaptasi 

Kebiasaan Baru di Lingkungan Fakultas Hukum UGM diubah sebagai berikut: 

 

1. Ketentuan Poin 2 huruf a, huruf b, huruf d, dan huruf i diubah, sehingga Poin 2 huruf a, 

huruf b, huruf d, dan huruf i berbunyi sebagai berikut: 

2.  PROSES: 

a.  Her-registrasi & perpanjangan Studi 

i. Her-registrasi/pendaftaran ulang mahasiswa dilakukan secara daring 

sesuai dengan jadwal yang ditetapkan Universitas.  

ii. Mahasiswa yang sudah habis masa studinya di bulan Desember 2020 dapat 

mengajukan permohonan perpanjangan studi selama 1 (satu) semester 

kepada Dekan c.q. Wakil Dekan Bidang Akademik melalui pengelola 

Program Studi dengan melampirkan: surat pernyataan bermeterai, 

scan/copy KTM, kemajuan studi yang ditandatangani dosen pembimbing, 

riwayat registrasi, scan/copy transkrip nilai dan proposal/draft tugas akhir. 

 

b.  Kegiatan Perkuliahan 

i. Kegiatan perkuliahan pada Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021 

dilakukan sepenuhnya secara daring untuk mata kuliah wajib, sementara 

untuk mata kuliah konsentrasi dimungkinkan untuk dilakukan secara luring 

dengan syarat tetap mematuhi protokol kesehatan dengan jumlah 

mahasiswa maksimal 20 orang per kelas. 



ii. Perkuliahan secara daring dilakukan melalui berbagai platform 

synchronous/interaksi langsung seperti Webex, Googlemeet, Zoom, 

Microsoft Team, Skype, maupun platform interaksi langsung lain yang 

menjadi preferensi dosen dan tidak memberatkan mahasiswa.  

iii. Pelaksanaan perkuliahan dapat dikombinasikan dengan metode 

asynchronous/interaksi tidak langsung melalui pembuatan video 

perkuliahan, terutama untuk skill-based courses seperti PLKH. 

iv. Kegiatan perkuliahan daring dilaksanakan sesuai jadwal yang telah disusun 

oleh masing-masing Program Studi di Fakultas Hukum UGM. 

v. Waktu perkuliahan disesuaikan dengan jam kerja yang ditetapkan Fakultas 

Hukum UGM dalam Adaptasi di Masa Pandemi COVID-19. 

vi. Materi perkuliahan daring diberikan dengan metode paralel materi. 

vii. Ketentuan teknis tentang pelaksanaan perkuliahan daring terstruktur 

dengan metode paralel materi akan dituangkan di dalam petunjuk 

pelaksanaan tersendiri. 

viii. Pembagian materi yang diparalelkan dan dosen yang mengampu materi 

tersebut dikoordinasikan oleh Departemen, Program Studi, dan/atau 

Koordinator Mata Kuliah. 

ix. Dosen wajib menjamin tercapainya Capaian Pembelajaran Mata Kuliah 

(CPMK) dengan memperhatikan beberapa komponen penilaian yang 

ditetapkan oleh dosen/tim dosen mata kuliah dan diberitahukan kepada 

mahasiswa pada hari pertama tatap muka. 

x. Pemberian tugas dapat menjadi salah satu komponen penilaian yang 

diberikan oleh Dosen, dengan catatan maksimal 2 (dua) tugas dalam 1 (satu) 

mata kuliah dan tidak memberatkan mahasiswa. 

xi. Dalam pelaksanaan perkuliahan daring, Dosen dihimbau untuk 

melaksanakan perkuliahan dari Fakultas dengan perlengkapan perkuliahan 

daring yang akan difasilitasi oleh Fakultas, serta menaati protokol kesehatan 

di Masa Pandemi COVID-19. 

xii. Dalam hal pembatalan perkuliahan, Dosen wajib memberitahukan ke staf 

akademik masing-masing Program Studi paling lambat 1 (satu) hari sebelum 

perkuliahan dimulai untuk dapat diumumkan ke mahasiswa kelas terkait. 

xiii. Penggantian jadwal perkuliahan diberikan pada hari Sabtu atau pada hari 

dan waktu berdasarkan kesepakatan antara dosen dan mahasiswa serta 

wajib dikoorinasikan kepada Kepala Seksi Akademik dan Ketua Program 

Studi, sehingga tidak terjadi tumpang tindih perkuliahan antara satu dengan 

yang lain. 

xiv. Pelaksanaan perkuliahan pengganti menjadi tanggung jawab  Dosen yang 

bersangkutan dengan tetap menerapkan metode interaksi langsung dalam 

penyampaian materi. 

xv. Dalam hal waktu pengganti perkuliahan didasarkan kesepakatan antara 

dosen dan mahasiswa, pemilihan waktu agar disesuaikan dengan jam 

perkuliahan yang wajar (tidak diperkenankan dilaksanakan setelah jam 

19.00 WIB). 



 

d.  Ujian 

i. Ujian Tengah Semester (UTS) dan/atau Ujian Akhir Semester (UAS) 

diselenggarakan secara daring baik melalui Simaster UGM, google 

classroom, googleform maupun platform lainnya sesuai jadwal yang disusun 

oleh pengelola Program Studi. 

ii. Nilai UTS dan/atau UAS diserahkan ke bagian akademik masing-masing 

Program Studi sesuai dengan peraturan yang berlaku. 

iii. Permintaan transparansi nilai diberikan oleh dosen pengampu/koordinator 

mata kuliah kepada mahasiswa dalam waktu 2 (dua) minggu sesudah nilai 

diumumkan di Simaster. 

iv. Seminar proposal (Sempro) bagi mahasiswa Sarjana maupun Magister tetap 

dilakukan dengan metode pemeriksaan berkas oleh dosen pembimbing dan 

penguji. Penilaian dilakukan secara tertulis dan dikirimkan ke staf akademik 

masing-masing Program Studi untuk proses administrasi. 

v. Ujian skripsi, tesis dan disertasi (ujian komprehensif s.d. ujian terbuka) 

dilakukan secara daring melalui platform Webex, Zoom atau Google Meeting 

sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penilaian dilakukan dengan 

mempertimbangkan komponen materi tertulis dalam tugas akhir, presentasi 

mahasiswa dan pengetahuan mahasiswa dalam tanya jawab yang 

dilakukan.  Jadwal ujian dilaksanakan pada waktu jam kerja Fakultas. 

vi. Departemen dan/atau Program Studi berkewajiban untuk menentukan 

jadwal dan menjadi host dalam pelaksanaan ujian daring untuk skripsi,  tesis, 

dan disertasi tersebut. 

 

i.  Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat 

i. Pelaksanaan pengabdian masyarakat dalam bentuk Penyuluhan Hukum 

reguler secara luring Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021 ditunda 

sampai dengan ada pemberitahuan lebih lanjut. 

ii. Pelaksanaan pengabdian masyarakat secara mandiri dalam bentuk lain, 

seperti: menjadi konsultan hukum melalui media daring, menjadi 

narasumber dalam webinar atau menjadi bagian dari tim pencegahan dan 

penanggulangan dampak penyebaran wabah Covid-19 pada instansi 

tertentu atau di masyarakat, dapat dikategorikan sebagai pengabdian 

masyarakat dan akan diterbitkan Surat Keterangan pengabdian masyarakat 

dari Fakultas Hukum UGM dengan menunjukkan alat bukti keterlibatannya 

dalam kegiatan tersebut di atas. 

iii. Fakultas Hukum melalui unit PKBH merancang kegiatan pengabdian 

kepada masyarakat berupa diskusi hukum atau kegiatan lain yang relevan 

yang dilakukan secara daring dengan beberapa institusi dan akan 

dilaksanakan pada Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021 sebagai 

pengganti Penyuluhan Hukum Reguler di semester yang sama. Fakultas 

akan memberikan petunjuk teknis dan pengumuman lebih lanjut. 



iv. Kegiatan kunjungan SMU dan kunjungan lain yang tidak bersifat sangat 

mendesak ditunda sampai dengan adanya pemberitahuan lebih lanjut. 

2. Ketentuan Poin 5 huruf c diubah, sehingga Poin 5 berbunyi sebagai berikut: 

5. PELAYANAN AKADEMIK, PERPUSTAKAAN DAN TI 

a. Pelayanan akademik mahasiswa (izin penelitian, izin magang, izin kegiatan,  

pengambilan konsentrasi, dll.) dilakukan secara daring dengan mengunduh 

form yang disediakan di web: law.ugm.ac.id dan dikirimkan ke email staf 

akademik masing-masing Program Studi untuk diproses lebih lanjut. 

Pelayanan secara luring dapat dilakukan sesuai jam operasional kampus 

dengan memenuhi protokol kesehatan.  

b. Layanan perpustakaan diberikan secara daring dan luring sesuai dengan jam 

operasional kampus. Pelayanan secara luring dilakukan dengan pembatasan 

jumlah pengunjung maksimal 20 orang dalam satu waktu dan setiap 

pengunjung dibatasi maksimal 2 (dua) jam dalam penggunaan fasilitas 

perpustakaan.   

c. Denda perpustakaan yang diberikan kepada mahasiswa atas keterlambatan 

pengembalian buku ditiadakan sampai Juli 2021. Bagi mahasiswa yang akan 

wisuda dan masih mempunyai tanggungan peminjaman buku wajib 

mengembalikan ke perpustakaan Fakultas Hukum UGM baik dilakukan secara 

luring atau dikirimkan melalui pos/ekspedisi.  

d. Koordinator dan petugas TI Fakultas Hukum UGM memastikan kondisi 

perangkat daring di studio yang tersedia di Fakultas berfungsi dengan baik 

untuk  perkuliahan/kegiatan-kegiatan akademik lainnya serta memperbarui 

secara berkala informasi akademik di web Fakultas Hukum UGM. 

PENUTUP 

 

Surat Edaran ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Juli 2021. Dengan 

berlakunya Surat Edaran ini, ketentuan dalam atas Surat Edaran Dekan Fakultas Hukum UGM 

Nomor: 3200/UN1/Hk/SET-HK/PJ/2020 Tentang Kegiatan Akademik Dalam Adaptasi 

Kebiasaan Baru Di Lingkungan Fakultas Hukum UGM dinyatakan masih tetap berlaku 

sepanjang tidak bertentangan dengan Surat Edaran ini. 

 

Demikian agar dapat menjadi pedoman dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. 

 

 Yogyakarta, 1 Januari 2021 

 

 Dekan, 

  
 

 Prof. Dr. Sigit Riyanto, S.H., LL.M.  



 

 

SURAT EDARAN 

No. 001/SE/ALSANCI/III/2020 

 

TENTANG 

PENCEGAHAN CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19) 

DI LINGKUNGAN SETIAP LOCAL CHAPTER  

ASIAN LAW STUDENTS’ ASSOCIATION 

NATIONAL CHAPTER INDONESIA 

PERIODE 2020-2021 

 

Menimbang: 

a. Bahwa demi terhindarnya penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19) di 

lingkungan setiap Local Chapter; 

b. Bahwa demi keberlangsungan kegiatan – kegiatan yang sudah direncanakan oleh setiap 

Local Chapter; 

c. Bahwa demi adanya dasar penundaan atau pembatalan kegiatan – kegiatan yang sudah 

direncanakan oleh setiap Local Chapter.  

 

Mengingat: 

a. Sesuai dengan Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia 

Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pencegahan Corona Virus Disease (COVID-19) pada 

Satuan Pendidikan. 

 

MEMBERITAHUKAN BAHWA 

 

Dengan pertimbangan di atas, maka dirasa perlu untuk membuat surat edaran ini yang berisikan 

himbauan kepada setiap Local Chapter sebagai berikut: 

 

A. UMUM 

1. Meminta seluruh Local Chapter untuk tetap tenang, tidak terpancing kepanikan, 

dan menghindari kerumunan; 

2. Meminta seluruh Local Chapter untuk menjalankan Perilaku Hidup Bersih dan 

Sehat (PHBS) sebagaimana telah dihimbau oleh Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan Republik Indonesia; 

3. Menjaga kebersihan dan kepedulian terhadap sarana kebersihan di setiap 

lingkungan Local Chapter; 

 

B. KEGIATAN – KEGIATAN di LOCAL CHAPTER 

1. Menghimbau untuk menunda atau membatalkan kegiatan yang mengumpulkan 

banyak orang (lebih dari 10 orang); 



 

 

2. Menghimbau untuk dapat menjalankan kegiatan yang mengumpulkan banyak 

orang dengan metode lain yang relevan; 

3. Memanfaatkan waktu luang yang tercipta untuk melakukan diskusi dan/atau 

membuat tulisan ilmiah dengan menggunakan metode yang relevan. 

 

Demikian surat edaran ini dikeluarkan untuk kemudian dilaksanakan sebagaimana mestinya. 

Surat edaran ini berlaku hingga batas waktu tertentu dengan mengacu pada kondisi di 

Indonesia, terutama pada masing-masing Local Chapter. 

 

Sleman, 19 Maret 2020,  

Hormat kami, 

Asian Law Students’ Association 

National Chapter Indonesia 

Presiden 

 

 

 

 

 

 

Khalifah Al Kays Yusuf 

 



 

 

SURAT EDARAN 

Nomor: 162/SE/ALSANCI/VII/2020 

 

TENTANG  

ANJURAN KEGIATAN LOCAL CHAPTER 

DALAM SITUASI NEW NORMAL 

ASIAN LAW STUDENTS’ ASSOCIATION  

NATIONAL CHAPTER INDONESIA 

PERIODE 2020-2021 

 

Menimbang: 

a. Bahwa demi terhindarnya penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19) di lingkungan 

setiap Local Chapter; 

b. Bahwa demi keberlangsungan kegiatan – kegiatan yang sudah direncanakan oleh setiap 

Local Chapter; 

c. Bahwa demi adanya dasar pelaksanaan acara menjadi secara daring. 

 

Mengingat: 

a. Surat Edaran ALSA Indonesia No. 001/SE/ALSANCI/III/2020 tentang Pencegahan 

Corona Virus Disease (COVID-19) di Lingkungan Setiap Local Chapter; dan 

b. Surat Edaran dalam lingkup Universitas dan/atau Fakultas dari setiap Local Chapter 

ALSA National Chapter Indonesia. 

 

Lampiran: 

1. Acuan Pelaksanaan Organizing, Leadership, and Management of ALSA; dan 

2. Acuan Pelaksanaan ALSA Care & Legal Coaching Clinic 2020. 

 

MEMBERITAHUKAN BAHWA 

Dengan pertimbangan di atas, maka dirasa perlu bagi ALSA National Chapter Indonesia untuk 

membuat surat edaran ini yang berisikan imbauan kepada setiap Local Chapter sebagai berikut: 

A. UMUM 

1. Meminta seluruh Local Chapter untuk menjalankan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat 

(PHBS) sebagaimana telah dihimbau oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 

Republik Indonesia; dan 



 

 

2. Meminta seluruh Local Chapter untuk mematuhi peraturan-peraturan atau Surat 

Edaran yang dikeluarkan oleh masing-masing Universitas dan/atau Fakultas. 

 

B. KEGIATAN-KEGIATAN di LOCAL CHAPTER 

1. Menghimbau untuk menunda atau membatalkan kegiatan yang mengumpulkan 

banyak orang (lebih dari 10 orang); 

2. Menghimbau untuk dapat menjalankan kegiatan yang mengumpulkan banyak orang 

dengan metode lain yang relevan; 

3. Memanfaatkan waktu luang yang tercipta untuk melakukan diskusi dan/atau membuat 

tulisan ilmiah dengan menggunakan metode yang relevan; 

4. Menghimbau untuk menerapkan Protokol Kesehatan dan Protokol New Normal jika 

melaksanakan kegiatan secara luring;  

5. Menghimbau untuk menjalankan OLMA 2020 dan CLCC 2020 dengan mengacu pada 

Lampiran Surat Edaran ini. 

 

Demikian surat edaran ini dikeluarkan untuk kemudian dilaksanakan sebagaimana mestinya. 

Surat edaran ini berlaku hingga batas waktu tertentu dengan mengacu pada kondisi di 

Indonesia, terutama pada masing-masing Local Chapter. 

 

    

 

 

 

Hormat kami, 

Asian Law Students’ Association 

National Chapter Indonesia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dikeluarkan di : Sleman 

Tanggal : 14 Juli 2020 

Presiden 

 

 

 

 

 

Khalifah Al Kays Yusuf 

Secretary General 

 

 

 

 

 

Anisa Alifia 



 

 

LAMPIRAN I 

 

Acuan pelaksanaan Organizing, Leadership, and Management of ALSA 

 

I. Urgensi 

a. Regenerasi, kesiapan para calon penerus, anggota angkatan 2018, anggota 

angkatan 2019 dan/atau calon anggota baru; 

b. Dinamika ketertarikan calon anggota baru kepada ALSA di setiap Local Chapter; 

c. Mengikat para anggota baru sebagai anggota ALSA di setiap Local Chapter. 

 

II. Esensi 

a. Memperkenalkan ALSA kepada calon anggota baru  

b. Membangun hubungan kekeluargaan antar anggota baru 

c. Melatih jiwa kepemimpinan dan keorganisasian calon anggota baru  

 

III. Teknis Pelaksanaan 

Jenis Rangkaian Penjelasan Keterangan 

Pelaksanaan wajib 

Perkenalan ALSA Pemberian materi perihal 

ALSA Knowledge 

1. Local Chapter 

2. ALSA Indonesia 

3. ALSA International 

Interview - - 

Pengembangan Skill Sets 1. Organizing • Outcome 

Calon anggota baru memahami 

aspek-aspek yang dibutuhkan 

untuk pengembangan suatu 

organisasi 

• Referensi 

1. Pemberian materi perihal 

sistem, struktur, dan tata 

kerja Local Chapter  



 

 

2. Perkenalan perihal 

budaya Local Chapter  

3. Leadership • Outcome 

Calon anggota baru memahami 

pengetahuan dasar perihal 

kepemimpinan dan 

pembangunan karakter 

• Referensi 

1. Focus Group Discussion 

 

Topik:  

permasalahan keorganisasian 

yang dimana peserta OLMA 

diposisikan sebagai pemegang 

jabatan di Local Chapter 

 

2. Tata Cara Berforum 

4. Management • Outcome 

Calon anggota baru memahami 

bagaimana cara mengelola diri 

yang akan berpengaruh kepada 

performa saat berorganisasi  

• Referensi 

1. Pemberian materi  

2. Focus Group Discussion 

Pelaksanaan susulan setelah kuliah tatap muka berlangsung (Kegiatan Preferensial) 

1. Outbond 

 

• Outcome 

1. Calon anggota baru 

memiliki solidaritas dan 

rasa kekeluargaan antara 

satu sama lain  

 

2.   Amazing Race 

3.  Gathering 

4.  Focus Group Discussion 



 

 

2. Memiliki rasa 

kepemilikan terhadap 

ALSA  

 

IV. Penjelasan 

No. Common Question Executive Answer 

1. Apa itu “Pelaksanaan wajib?” Merupakan kegiatan yang diwajibkan 

kepada setiap Local Chapter yang 

melaksanakan OLMA 2020 secara 

daring, hal ini demi menunjang esensi 

utama dari penerimaan anggota baru 

ALSA Indonesia. 

2. Apa saja Pelaksanaan Preferensial? Kegiatan pilihan sebagai referensi kepada 

Local Chapter yang melaksanakan 

OLMA 2020 baik secara daring maupun 

luring, kegiatan ini pastinya akan 

mendukung upaya regenerasi dari 

setiap  Local Chapter berdasarkan 

referensi yang telah diberikan, akan tetapi 

dapat dikembangkan maupun disesuaikan 

lebih lanjut oleh Local Chapter. 

3. Bagaimana jika ingin melaksanakannya 

secara luring? 

Untuk alasan kesehatan, National Board 

menganjurkan untuk melaksanakannya 

secara daring dikarenakan kondisi 

pandemi COVID-19 yang sedang terjadi, 

namun jika memang sumber daya 

manusia dari setiap Local Chapter 

memadai dan mendapatkan izin dari 

pihak dekanat, sehingga OLMA dapat 

diadakan secara luring namun tetap 

memperhatikan protokol kesehatan dan 



 

 

ketentuan yang berlaku di daerah masing-

masing. 

4. Apakah pelaksanaan boleh dilakukan 

secara “mixed” luring dan daring? 

Diperbolehkan, dengan menyertakan 

penjelasan yang komprehensif mengenai 

kegiatan - kegiatan yang dilakukan pada 

LPJ nantinya. 

5. Apakah Pelaksanaan Wajib dan 

Pelaksanaan Susulan itu dilaksanakan 

secara kumulatif dari yang National 

Board telah berikan? 

Untuk kegiatan pelaksanaan wajib 

mencakup, perkenalan mengenai ALSA, 

Interview, dan pengembangan skills set 

yang mencakup (1) Organizing (2) 

Leadership, dan (3) Management. 

 

Namun untuk kegiatan Pelaksanaan 

Susulan setelah kuliah tatap muka 

berlangsung bersifat rekomendasi, 

sehingga Local Chapter dapat 

menyesuaikan dengan situasi dan kondisi 

apakah kegiatan tersebut perlu 

dilaksanakan kembali atau tidak. 

6.  Pemberian materi dapat dilakukan oleh 

siapa? 

 

Pemberian materi dapat dilakukan oleh 

narasumber yang berpengalaman dan 

sesuai dengan tema atau materi yang 

diangkat.  

 

Semisal, pemberian materi terkait 

keorganisasian, berarti narasumber yang 

relevan adalah, pengurus Local Chapter / 

Demisioner / Alumni / pun National 

Board. Sehingga, materi dan tujuan dari 

suatu kegiatan dapat tersampaikan 

dengan tepat sasaran. 

 



 

 

Coaching Clinic 

LAMPIRAN II 

Pelaksanaan ALSA Care and Legal Coaching Clinic 2020 

 

I. Urgensi 

a. Sebagai bentuk untuk tetap melakukan pengabdian masyarakat 

b. Melaksanakan rekomendasikan pada Renstra 2020-2022 dan Rekomendasi 

Program Kerja National Board 

c. Masih tingginya angka kekerasan dan diskriminasi terhadap anak 

 

II. Esensi 

a. Menjadi wadah implementasi pilar ALSA legally skilled; 

b. Meningkatkan rasa kepedulian dan empati terhadap permasalahan sosial yang 

diangkat menjadi tema ALSA CLCC; 

c. Sebagai bentuk socially responsible tiap Local Chapter terhadap lingkungan 

masyarakat disekitarnya. 

 

III. Timeline Pelaksanaan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. Teknis Pelaksanaan ALSA Care 

 

Jenis Rangkaian Penjelasan Keterangan 

Pelaksanaan wajib 

Kampanye Sosial • Outcome 

Perkenalan ALSA dan isu 

sosial yang diangkat dalam 

pelaksanaan ALSA CLCC 

 

• Referensi Kegiatan 

1. Publikasi di media sosial 

Local Chapter dan media 

sosial CLCC milik masing-

masing Local Chapter  

Pelaksanaan 

Kegiatan Utama 

2 

ALSA

≈ç 
CARE 

Kampanye Sosial 

1 

ALSA Legal  Kampanye 

Isu Hukum 

1 

Kegiatan 

Utama 

2 

Kegiatan 

Preferensial 

3 

Kegiatan 

Preferensial 

3 



 

 

2. Bekerjasama dengan media 

partner, influencer, ataupun 

orang yang berpengaruh 

3. Pemuatan informasi dalam 

bentuk infographic yang akan 

disebarluaskan kepada 

masyarakat dalam bentuk 

media cetak maupun media 

sosial milik warga, Local 

Chapter, dan/atau,  CLCC 

2020 masing-masing Local 

Chapter. 

Kegiatan Utama • Outcome 

1. Tersampaikannya esensi 

untuk meningkatkan  rasa 

kepedulian dan empati 

terhadap permasalahan 

sosial yang diangkat 

menjadi tema ALSA 

CLCC 

2. Tersampaikannya esensi 

yang dirasakan oleh 

masyarakat, terutama 

yang membutuhkan 

• Referensi Kegiatan 

1. Seminar Online 

- Penyuluhan sosial 

 

Kegiatan preferensial 

1. Wadah aspirasi 

masyarakat 

- - 

2. Penggalangan bantuan   

3. Online Counselling 

bekerjasama dengan 

pihak ketiga 

  



 

 

4. Focus Group 

Discussion 

 

*Target: Masyarakat yang 

membutuhkan dan/atau 

masyarakat umum 

 

*Metode: Daring 

  

 

 

V. Teknis Pelaksanaan ALSA Legal Coaching Clinic 

 
 

Jenis Rangkaian Penjelasan Keterangan 

Pelaksanaan wajib 

Kampanye isu hukum • Outcome 

Perkenalan isu hukum yang 

diangkat dalam pelaksanaan 

ALSA CLCC 

 

• Referensi 

1. Publikasi di media sosial 

Local Chapter dan media 

sosial CLCC milik masing-

masing Local Chapter  

2. Bekerjasama dengan media 

partner, influencer, ataupun 

orang yang berpengaruh 

3. Pemuatan informasi dalam 

bentuk infographic yang akan 

disebarluaskan kepada 

masyarakat dalam bentuk 

media cetak maupun media 

sosial milik warga, Local 

Chapter, dan/atau,  CLCC 

2020 masing-masing Local 

Chapter. 

Seminar online Dalam bentuk: 

1. Penyuluhan hukum 

 



 

 

Kegiatan lain yang wajib 

dilaksanakan (yang dapat 

dilaksanakan secara 

alternatif) 

1. Pembuatan produk 

hukum 

2. Audiensi hukum 

3. Pemberian bantuan 

hukum secara online 

maupun offline yang 

bekerjasama dengan 

pihak ketiga 

 

Kegiatan preferensial 

1. Edukasi hukum dalam 

bentuk rekaman secara 

audio maupun visual 

  

2. Online Legal 

Counselling 

bekerjasama dengan 

pihak ketiga 

  

3. Focus Group 

Discussion 

- Target: masyarakat 

yang membutuhkan 

dan/atau masyarakat 

umum.  

- Metode: Daring 

  

 

 

VI. Penjelasan 
 

No. Common Question Executive Answer 

1. Apa itu “Pelaksanaan wajib?” Merupakan kegiatan yang diwajibkan 

kepada setiap Local Chapter yang 

melaksanakan CLCC 2020 secara daring, 

hal ini demi menunjang esensi utama dari 

Care and Legal Coaching Clinic. 



 

 

2. Apa saja Pelaksanaan Preferensial? Kegiatan pilihan sebagai referensi kepada 

Local Chapters yang melaksanakan 

CLCC 2020 baik secara daring maupun 

luring, kegiatan ini pastinya akan 

mendukung upaya regenerasi dari 

setiap  Local Chapter berdasarkan 

referensi yang telah diberikan, akan tetapi 

dapat dikembangkan maupun disesuaikan 

lebih lanjut oleh Local Chapter. 

3. Bagaimana jika ingin melaksanakannya 

secara luring? 

National Board menganjurkan untuk 

melaksanakannya secara daring, namun 

jika memang SDM memadai dan 

mendapatkan izin dari dekanat maupun 

mendapatkan kesepakatan bersama 

dengan kepengerusan, dapat diadakan 

secara luring namun tetap memperhatikan 

protokol kesehatan yang berlaku di 

daerah masing – masing. 

4. Apakah pelaksanaan boleh dilakukan 

secara “mixed” luring dan daring? 

Diperbolehkan, dengan menyertakan 

penjelasan yang komprehensif mengenai 

kegiatan - kegiatan yang dilakukan pada 

LPJ dan Laporan Advokasi pada 

nantinya. 

5. Apakah Pelaksanaan Wajib dan 

Pelaksanaan Susulan itu dilaksanakan 

secara kumulatif dari yang National 

Board telah berikan? 

Untuk kegiatan “Care” pelaksanaan wajib 

mencakup, Kampanye Online dan 

Kegiatan Utama, yaitu Seminar Online 

yang dapat dilaksanakan melalui: 

1. Seminar Online. 

 

Namun untuk kegiatan “Legal Coaching 

Clinic”, pelaksanaan wajib mencakup, 

Kampanye Online, Kegiatan Utama, yaitu 



 

 

Seminar Online yang dapat dilaksanakan 

melalui: 

1. Penyuluhan sosial; dan 

2. Kegiatan Wajib lainnya, yang teman 

- teman dapat melihat referensi atau 

opsi yang sudah disediakan. 

6.  Apakah diperbolehkan untuk melakukan 

satu Seminar Online yang mencakup 

penyuluhan sosial dan penyuluhan 

hukum? 

Diperbolehkan, dengan catatan, terdapat 

dua element yang berbeda terkait materi 

yang disampaikan, yaitu, terkait isu sosial 

dan hukum. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Yogyakarta, 13 Juni 2020 

 

Nomor  : 187/SE/ALSALCUGM/VI/2020 

Hal  : -  

Lampiran : Surat Edaran Rektor No. 3711/UN1.P/SET-R/KR/2020 

  Surat Edaran ALSA Indonesia No. 001/SE/ALSANCI/III/2020 

 

SURAT EDARAN ALSA LC UGM 

TENTANG 

KEBIJAKAN ALSA LC UGM DALAM RANGKA PENCEGAHAN PENYEBARAN  

CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19) 

DI LINGKUNGAN FAKULTAS HUKUM UGM 

 
Yth.  

Anggota ALSA Local Chapter Universitas Gadjah Mada 

 

Dengan hormat, 

Menindaklanjuti Surat Edaran Rektor No. 3711/UN1.P/SET-R/KR/2020 tentang Pedoman 

KBM dalam Masa Pandemi Covid-19 serta Surat Edaran ALSA Indonesia No. 

001/SE/ALSANCI/III/2020 tentang Pencegahan Corona Virus Disease (COVID-19) di Lingkungan 

Setiap Local Chapter Asian Law Students’ Association National Chapter Indonesia Periode 2020-2021, 

maka dengan ini ALSA LC UGM mengambil kebijakan dan menghimbau sebagai berikut: 

1. Menunda atau meniadakan pelaksanaan kegiatan-kegiatan secara fisik baik berupa diskusi, 

latihan lomba, fungsi, program kerja, maupun kegiatan lain dalam Kepengurusan ALSA LC 

UGM 2019-2020, yang berpotensi mengumpulkan banyak orang, hingga adanya 

pemberitahuan/pernyataan lebih lanjut dari pihak ALSA LC UGM; 

2. Melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut di atas secara daring atau dengan metode lain yang 

relevan; 

3. Agar anggota ALSA LC UGM selalu menaati peraturan yang berlaku, selalu berperilaku hidup 

sehat, melakukan social distancing dan mengisi waktu luang dengan melakukan kajian ilmiah 

untuk memperdalam ilmu. 

 

Demikian surat edaran ini kami sampaikan untuk kemudian dilaksanakan sebagaimana mestinya 

dan harap menjadi perhatian bersama. Atas dukungan dan perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.  

 

 

 

 

Hormat Kami, 

Asian Law Students’ Association                     

Indonesia – Local Chapter 

Universitas Gadjah Mada 

Director 

 

 

 

 

 

Gaudi Demisha Averdi 

NIM : 17/411442/HK/21212


