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National Meeting Triwulan IV dilaksanakan pada: 

Hari/Tanggal : Senin, 28 Februari 2022 

Waktu  : 14.22 – 18.18 WIB 

Media  : Zoom Meeting 

 

 

 

HADIR 

National Board 

Nama Jabatan 

Meydiza Nurul Alikha Vice President of Internal Affairs (Moderator)  

Imam Ibnu Yazid  CO of Organizational Development 

 

Local Chapter 

ALSA LC USK 

ALSA LC UNAND 

ALSA LC UNSRI 

ALSA LC UI 

ALSA LC UNPAD 

ALSA LC UGM 

ALSA LC UNSOED 

ALSA LC UNDIP 

ALSA LC UJ 

ALSA LC UNAIR 

ALSA LC UB 

ALSA LC UNUD 

ALSA LC UNSRAT 

ALSA LC UNHAS 

 

 

 

PELAKSANAAN 

PESERTA 

AGENDA 



 

 

 

 

 

Agenda pada National Meeting Triwulan IV yaitu : 

1. Progress Report penyelenggaraan acara nasional ALSA Indonesia: 

a. Progress Report Seminar dan Musyawarah Nasional XXIX, Makassar oleh 

ALSA LC Universitas Hasanuddin; 

b. Progress Report Seminar Workshop Nasional 2023, Yogyakarta oleh ALSA 

LC Universitas Gadjah Mada; 

2. Progress Report terkait Signature Program dari tiap Local Chapter; 

3. Penjabaran dan diskusi mengenai problematika yang dihadapi setiap Local 

Chapter serta evaluasi dan concern; 

4. Pembahasan pelaksanaan Rencana Strategis ALSA National Chapter Indonesia 

2020-2022; 

5. Pengumuman-pengumuman. 

 

Project Officer Acara Nasional 

National Board 

Nama Jabatan 

Ainil Maksurah PO SEMUNAS XXIX 

Irvan Danil Putra PO Semworknas 2023 

 

  

 

 

 

VP INTERNAL AFFAIRS 

Assalamualaikum Wr,Wb. 

Shalom, 

Om Swastiastu, 

Namo Buddhaya, 

Salam kebajikan untuk kita semua. 

 

Selamat siang semuanyaa! Terimakasih karena sudah menyempatkan waktunya untuk 

hadir pada National Meeting Triwulan IV, mungkin karena banyak LC yang sedang 

Progress Report penyelenggaraan acara nasional ALSA Indonesia 



 

 

 

 

 

transisi kepengurusan, mungkin kita bisa memulai dengan perkenalan dulu sebelum ke 

agenda pertama ya.. kita buka dulu National Meeting nya dengan doa sesuai agama & 

kepercayaan masing-masing.  

 

-National Meeting Triwulan IV dibuka dengan doa- 

 

Pertama aku dulu, namaku Meydiza Nurul Alikha, biasa dipanggil Mek atau Mey aku 

angkatan 2018, Zodiak aku Taurus.. mungkin bisa lanjut ke seluruh local chapters satu-

satu yaaaa silahkan ke USK dulu 

 

-Perkenalan seluruh External Officers masing-masing Local Chapters- 

 

VP INTERNAL AFFAIRS 

Okayy. Terimakasih teman-teman semuaaa. Mungkin kita bisa masuk agenda pertama 

ya yaitu pemaparan dari temen-temen Semunas XXIX unhas. Mungkin langsung aja aku 

persilahkan ke Ainil 

 

-Progress Report Seminar dan Musyawarah Nasional XXIX, Makassar oleh ALSA LC 

Universitas Hasanuddin- 

 

VP INTERNAL AFFAIRS 

Okay terimakasih banyak ainil pemaparannya, so far udah rampung dan insyaAllah udah 

siap ya. Langsung aja ya apakah ada yang bertanya teman-temen?  

 

ALSA LC UNAND 

kuota semunas ada penambahan ngga nantinya tau 14 orang itu sudah dikunci 

 

PO SEMUNAS XXIX 

Terkait penambahan memang ada beberapa yang mau menambahkan tapi dari secretary 

berkata tunggu dari delegasi dulu apakah ada lc yang mengirimkan kurang dari 14 orang 

dan apabila masih ada yang ingin menambahkan akan aku koordinasikan kepada 



 

 

 

 

 

ALSA LC UNPAD 

sistem pesertanya seperti apa dan batasan batasannya, dan delegasinya bisa datang seperti 

apa serta untuk protokol kesehatanya gimana 

 

PO SEMUNAS XXIX 

cuman opening dan closing, untuk semua delegasinya bisa datang dikarenakan kapasitas 

yang banyak. untuk prokesnya sudah ada di file yang dikirimkan bersama proposal 

untungan dan akan tetap ada pengecekan di venu nya  

 

VP INTERNAL AFFAIRS 

Okay ada lagi temen-temen yang masih mau bertanya kepada Ainil? 

 

FORUM 

Cukup 

 

VP INTERNAL AFFAIRS 

Okay selanjutnya aku persilahkan ke progress semworknas 2023 oleh ALSA LC UGM. 

 

-Progress Report Seminar dan Workshop Nasional 2023, Yogyakarta oleh ALSA LC 

Universitas Gadjah Mada- 

 

VP INTERNAL AFFAIRS 

Terimakasih progressnya Irvan! Mungkin langsung aja temen-temen dipersilahkan yang 

mau bertanya ke ALSA LC UGM 

 

ALSA LC UNAND 

output utamanya apa untuk seminarnya  

 

PO SEMWORKNAS 2023 

sebagai mana yang sudah dicantumkan di BOG nantinya kita akana ada workshop seperti 

cotract drafting namun ini baru konsep sementara saja tapi nantinya kita abakal research 



 

 

 

 

 

lagi dengan riset dengan pihak yang belih mengerti terkait workshop sebagaimana yang 

sudah aku lakukan dengan transfer knwolege dengan host semwrok lain, jad apabila 

diberikan waktu yang lebih lama kami akan memberikan output yang lebih kongkrit lagi 

 

ALSA LC UNAND 

apa bentuk kongkritnya hasilnya 

 

PO SEMWORKNAS 2023 

balik lagi ini masih brief concept jadi teman-teman panitia belum bisa menentukan 

bentuk kongkrit nya nanti kami akan meng update terkait update skema konsep lainya  

 

ALSA LC UNAND 

Mungkin bisa berupa geo politik dan lain-lainnya karna konsep ini dirasa  

 

VP INTERNAL AFFAIRS 

Baik, ada lagi yang masih mau bertanya? 

 

FORUM 

Cukup 

 

VP INTERNAL AFFAIRS 

Baik, dengan berakhirnya agenda 1, kita bisa move ke agenda selanjutnya yaa yaitu 

pemparan Signature Program LC. 

 

 

 

VP INTERNAL AFFAIRS 

Baik untuk agenda ini seperti biasa aku mulai dari barat ke timur ya. Silahkan ke ALSA 

LC USK terlebih dahulu. 

 

-Pemaparan Siganture Program ALSA LC USK- 

Progress Report terkait Signature Program dari tiap Local Chapter 



 

 

 

 

 

VP INTERNAL AFFAIRS 

Okay, Silahkan yang mau bertanya 

 

ALSA LC UNPAD 

Mungkin kita bisa hsaring saja karna unpad ada sharing juga mungkin kalo usk sistem 

mentoringnya nanti akan seperti apa ya, apakah jangka waktunya triwulan atau berbeda 

 

ALSA LC USK 

kalo di usk setiap 2 bulan jadi 2 minggu di awala ada alumni mentoring jadi mentongnya 

di bidang hukum, jadi lebih ke pencerahan dan motifiasi terkait pekerjaan di masa depan 

 

ALSA LC UNPAD 

dari alsa lc usk itu nantinya akan ada list profesi alaumni atau sesaui dengan survei dari 

member usk  

 

ALSA LC USK 

kalo sekarang kita sedang dalam masa survei apa yang diinginkan oleh teman-teman 

member  

 

ALSA LC UNPAD 

okay cukup mungkin kalo nanti arju mau sharing sharing boleh banget melalui chat 

private ke aku  

 

ALSA LC USK 

baik siap dib 

 

VP INTERNAL AFFAIRS 

sistemnya webinar atau ada kelas kelasnya gitu 

 

ALSA LC USK 

itu nanti langsung kelas kelas gitu kak mek 



 

 

 

 

 

VP INTERNAL AFFAIRS 

Baik, selanjutnya aku persilahkan ke LC Unand 

 

-Pemaparan Siganture Program ALSA LC Unand- 

 

VP INTERNAL AFFAIRS 

Okay thank you pemaparannya. Ada yang mau bertanya? 

 

ALSA LC UNSRI 

terkait alsa visi kan tertulis tujuanya untuk memperkenalkan antara ALSA Kepada 

IPBsco , atau ada sharing keorganisasian juga. kira kira outputnya apa ya? 

 

ALSA LC UI 

NMCC Progress, aku liat dari lc unand yg akan bantu secara substantif, nah dari unand 

apakah ada bantuan lain dari organisasi lain? 

 

ALSA LC UNAND 

ini terkait transfer knowledge terkait keorganisasian, karna kan ipbsco ini terkhusus 

mawapres. na di ipbsco ini dipimpin oleh co dan tugasnya memimpin seleksi dari 

mawapres ini. nah ALSA LC Unand ini kan fokus pada indutri prtanianah karna itu 

kami mengajak IPB agar ada kolaborasi acara yang membahas tentang hukum dan 

pertanian  

 

ALSA LC UNSRI 

apakah ada bentuk tertulis dari studi komparasinya 

 

ALSA LC UNAND 

hasil tertulisnya itu dari notulensi sehingga ada laporan tertulis terkait visit ini 

 

VP INTERNAL AFFAIRS 

ini lebih ke studi komparasi ya? 



 

 

 

 

 

 

ALSA LC UNAND 

itu nanti akan ada di event selanjutnya, itu masih progres jadi ada keterkaitan antara 

hukum dan pertanian 

 

 

VP INTERNAL AFFAIRS 

saran dari aku ini nanti dari temen-temen ALSA LC unand harus ada feedback yang 

diberikan dikarenakan sehingga bisa dimasukan ke dalam indikator renstra karena kalo 

di renstra itu kan kerjasama dengan pihak ke 3 dengan ada feedback antara satu sama 

lain. Mungkin masih ada yang mau bertanya? 

 

FORUM 

Cukup 

 

VP INTERNAL AFFAIRS 

Okay, kita move ke ALSA LC Unsri 

 

-Pemaparan Siganture Program ALSA LC Unsri- 

 

VP INTERNAL AFFAIRS 

Okayy, thank you pemaparannya. Apakah ada yang ingin bertanya?  

 

ALSA LC UNHAS 

indikator keberhasilan social project temen-temen itu apa ya  

 

ALSA LC UNSRI 

Jadi kita memberikan sessmen setelah selesai acara mereka feedbacknya bagu sejauh 

ini sudah berhasil untuk pembinaan desaini izin followup kak kan itu ada interview atau 

ada untuk assement itu dikirim setelah acara 

 

 



 

 

 

 

 

ALSA LC UI 

Desa binaanya berbeda-beda atau satu untuk long term 

 

ALSA LC UNSRI 

Desanya 1 tapi dilakukan tiap triwulan 

 

ALSA LC UI 

Per social projet itu berapa volume  

 

ALSA LC UNSRI 

Dalam 1 tahun pe 3 bulan jadi sejauh ini sudah 4 jadi masih ada 2 algi 

 

ALSA LC UI 

Untuk legal charity itu bentuk kongkrit bantuan hukumnya gimana 

 

ALSA LC UNSRI 

Ada bantuan komunikasi kusunya untuk penyandang disabilitas contohnya disabilitas 

dan untuk yang bagian tubuhnya tidak lengkap nah kita memberikan wada komunikasi 

dnegan lbh mawarsaron jadi kemarin kita diskusi terkiat phk jadi dari lbh mawarsaon 

memberikan pendapat terkait penyandang disbilitas itu 

 

ALSA LC UI 

gimana cara ngerucutin dan menentukan target peserta 

 

ALSA LC UNSRI 

Untuk itu kan pertama memang untuk penyandang disabiitas jadi kami berkerjasama 

dengan organisasi disabilitas di Palembang, dan untuk orangorang disabilitas itu sudah 

masukd alam organsisasi itu jadi untuk pengerucutan itu berdasarkan 3 organisasi itu. 

nah jadi kita tu membahas tentang kada mereka di diskiriminitas dalam dunia 

perkerjaan dan kadang suka tiba-tiba di phk 

 



 

 

 

 

 

 

VP INTERNAL AFFAIRS 

Okayy, thank you Humai. Mungkin dicukupkan yaa lanjut ke ALSA LC UI. 

 

-Pemaparan Signature Program ALSA LC UI- 

 

VP INTERNAL AFFAIRS 

Okay terimakasih, ada LC yang mau bertanya? 

 

ALSA LC UGM 

aku ingin bertanya terkait birthday card itu didistrubisakan melalui email, apakah di 

drop di group wa juga?  

 

ALSA LC UI 

Iya itu via emai dikarenakan kadang di wa lupa 

 

ALSA LC UGM 

Gimana caranya biar ngga ke miss 

 

ALSA LC UI 

jadi kita menggunakan gcal biar ngga miss dan ada sistem reminder  

 

VP INTERNAL AFFAIRS 

berarti kalian nge ckeck tiap hari ya 

 

ALSA LC UI 

jadi kita udah draf gitu perbulan jadi ngga perlu chack 1 1 

 

VP INTERNAL AFFAIRS 

Baik. Mungkin bisa dicukupkan yaa. Aku lanjut ALSA LC UJ 

 



 

 

 

 

 

VP INTERNAL AFFAIRS 

Okayy, terimakasih El mungkin aku tanya sedikit, Seminar entrerenur nya nanti ini 

terkait keuangan alsa lc uj atau keuangan pribadi 

 

ALSA LC UJ 

ini masih di rancang kak tapi kurang lebih nantinya akan ada untuk keuangan pribadi 

 

VP INTERNAL AFFAIRS 

mungkin saran adari aku biar temen-temen ada point of view dari anak alsa juga 

mungkin bisa mengunadn demisoner national board dalam bidang finance atau alumni 

ALSA LC UJ itu sendiri 

 

ALSA LC UJ 

boleh banget kak mek makasih sarannya 

 

VP INTERNAL AFFAIRS 

Okayyy. Terimakasih kita cukupkan yaa. Lanjut ke ALSA LC Unpad 

 

-Pemaparan Signature Program ALSA LC Unpad- 

 

VP INTERNAL AFFAIRS 

Okayy thank you Adib pemaparannya, ada yang mau bertanya? 

 

ALSA LC UNSRI 

tadi institusional visit itu cuman ke satu tempat saja atau ada tempt lain 

 

 

ALSA LC UNPAD 

nanti akan ada virtual visit ke waipo nah disana nanti selain itu akan ada workshop 

juga  

 

 



 

 

 

 

 

ALSA LC UNSRI 

aku udah ngikutin lamp dari lama nah ini nanti apakah akan da penyaluran ke 

internship atau tidak 

 

ALSA LC UNPAD 

nah untuk itu trgantung alumniny ajdi kita cuman kasih wadah ke member untuk 

bidang profesi tertentu dan tegantung mnetor nya mau ajak anak mente nya apa tidak 

untuk iternship 

 

ALSA LC UI 

intership kan masih tergantung mentor, nah output selain itu yang diharpakan  apa ya 

bang 

 

ALSA LC UNPAD 

Jadi output yang diharakan itu untuk mempersiapkan memebr untuk dunia kerja nah 

kita melihat dulu minat dari memebr itu seperti apa baru kita menempat mereka di 

profesi yang mereka minati 

 

VP INTERNAL AFFAIRS 

Okay. Ada lagi yang mau bertanya ke temen-temen Unpad? 

 

FORUM 

Cukup 

 

VP INTERNAL AFFAIRS 

Baik kita lanjut ke Unsoed 

 

-Pemaparan Signature Program ALSA LC Unsoed- 

 

ALSA LC UNSRI 

untuk konsep kegiatanya ini seperti apa 



 

 

 

 

 

ALSA LC UNSOED 

nanti akan dilaksanakan secara online dengan menonton film dan bermain game 

bersama  

 

ALSA LC UNSRI 

berarti ini kegiatan non formal yang bonding” gitu ya  

 

ALSA LC UNSOED 

Iya betul 

 

VP INTERNAL AFFAIRS 

Terimakasih. Temen temen lain yang mau nanya silahkan 

 

FORUM 

Cukup 

 

VP INTERNAL AFFAIRS 

Thank you Winda untuk jawaban dan pemaparannya. Kita lanjut ke Undip 

 

-Pemaparan Signature Program ALSA LC Undip- 

 

VP INTERNAL AFFAIRS 

Baik terimakasih pemaparannya. alsa class II itu menjadi bagian dari syarat menjadi 

anggota ALSA LC Undip ngga ya? 

 

ALSA LC UNDIP 

Sebenernya ini rangkaian yang penting karan pertama kali bertemu calo internship gtiu 

dan akan ada writentest dan kenalan sama mentornya dan calon intership lain 

 

VP INTERNAL AFFAIRS 

kalo ngga ikut apakah dia tetep bisa menjadi Anggot ALSA LC Undip? 



 

 

 

 

 

ALSA LC UNDIP 

tetep bisa kak jadi yang paling penting itu ikut olmanya dan kalo tida bisa ikut pra 

olmanya ngga papa asal izin sebelumnya 

 

VP INTERNAL AFFAIRS 

Oke mungkin aku lanjut aja ya ke LC selanjutnya 

Silahkan ALSA LC UGM 

 

-Pemaparan Signature Program ALSA LC UGM- 

 

VP INTERNAL AFFAIRS 

Oke. Lansgung aja yang mau bertanya silahkan 

 

ALSA LC UI 

aga menarik di alsa lc ugm reserach tema itu target pesertanya siapa aja sih  

 

ALSA LC UGM 

anggota alsa lc ugm itu yang menjadi researchernya tapi kita tetep mengaet partner yang 

berasa dari profesional dan outputnya karna akan di publikasikan secara luas nah 

diharapkan bisa memberikan advokasi juga dan mengembangkan memebr yang sedang 

aktif. karna alsa kan salah satu ogranisasi yang berbasis hukum maka kita 

memaksimalkan hal itu . jad outputnya secara internal dan external juga 

 

VP INTERNAL AFFAIRS 

Okay, terimakasih semua. Ada lagi yang mau bertanya? 

 

FORUM 

Cukup 

 

VP INTERNAL AFFAIRS 

Okay mungkin next yaaa. Kita ke ALSA LC Unair 



 

 

 

 

 

 

-Pemaparan Signature Program ALSA LC Unair- 

 

VP INTERNAL AFFAIRS 

Baik langsung aja yang ingin bertanya.. 

 

ALSA LC UNPAD 

kalo suda tidak ada lagi yang mau mendaftarkan diri sebagai po gimana jadinya apakah 

ada batas waktunya 

 

ALSA LC UNAIR 

jadi itu di extend oprec nya dan selama extend kita sudah meng approach anak anak 

2021 untuk menjadi po sambil memberi saran terkait grand temanya. tapi sekarang 

untuk po nya udah ada. 

 

VP INTERNAL AFFAIRS 

Baik masih ada yang mau izin masuk? 

 

FORUM 

Cukup 

 

VP INTERNAL AFFAIRS 

Okay terimakasih ALSA LC Unair atas pemaparannya. Kita lanjut ke ALSA LC UB 

Reza silahkan. 

 

-Pemaparan Signature Program ALSA LC UB- 

 

VP INTERNAL AFFAIRS 

Silahkan yang mau bertanya 

 

 



 

 

 

 

 

ALSA LC UGM 

bentuk libary nya seperti apa dibangun gitu atau gimana? 

 

ALSA LC UB 

jadi kita masih riest desanya, nah kemungkinan kita sejauh ini bakal bangun sendiri tapi 

kalau di desa itu ada bangunan atau pendopo yang bisa digunakan gimanan yaa 

 

 

ALSA LC UGM 

Apakah ada jenjang umurnya untuk bukunya 

 

ALSA LC UB 

kalo kami itu jenjangnya untuk anak sd 

 

ALSA LC UNPAD 

aku mau tanya terkait program exchanye, apakah akan sama sistemnya sama seperti di 

tahun lalu  

 

ALSA LC UB 

setelah exchange 1 bulan kita akan visit ke lc terkait , nah kemungkinan akan di roling 

ke berapa divisi dan akan merasakan divisi masing” 

 

ALSA LC UNPAD 

visitasi itu akan dilakukan oleh semua memerb atau yang intern doang yang pergi 

 

ALSA LC UB 

nah staff internya nanti pasti iktu tapi sistemnya terbuka untuk seluruh anggota loca 

chapter  

 

VP INTERNAL AFFAIRS 

saran aku terkait buku nanti itu di empesize aja buku nya kategorinya seperti apa. 

 



 

 

 

 

 

ALSA LC UI 

kalo udah nentui satu desa apakah bakal stick ke 1 desa atau cari desa lain setiap proker 

 

ALSA LC UB 

kita cari desa yang concernnya terbesar yang punya keterbelakangan dalam 

pendidikannya. nah kita bakal stay di 1 desa saja jadi taline kita grow with ALSA LC 

UB. jadi kita di desa ini saja sampai tahun” selanjutnya 

 

ALSA LC UNUD 

target pesertanya siapa aja untuk alsaygoodbye ini dan agenda acaranya apa aja  

 

ALSA LC UB 

ada awarding dan juga dinner bersama local board  

 

ALSA LC UNUD 

oh berarti cuman buat dan member localboard aja ya? 

 

ALSA LC UB 

oh iya maaf maksudnya selain localboard bersama member juga. 

 

VP INTERNAL AFFAIRS 

mungkin ini karena nama proker dan agendanya mirip ya sama proker  ALSA LC Unud 

mungkin kalo temen-temen UB mau disksui sama temen-temen unud boleh banget ni  

 

Baik thank you Athira & teman-teman yang lain. Mungkin next kita ke ALSA LC Unud 

 

-Pemaparan Signature Program ALSA LC Unud- 

 

VP INTERNAL AFFAIRS 

Terimakasih pemaparannyaaa, aku tanya sedikit ya mengenai ALSA Beach cleaining 

itu dilaksanakan berkala atau sekali aja  

 



 

 

 

 

 

ALSA LC UNUD 

untuk saat ini baru dirancang sekali aja dan akan ada bersih bersih pantai dulu lalu akan 

ada bakti sosial dengan des adat tempat pantai itu berada 

 

VP INTERNAL AFFAIRS 

kalo saran dari aku temen-temen bisa bekerjasama dengan pihak ketiga atau 

organisasi yang bergerak dalam bidang kebersihan atau gogreen gitu jadi temen-temen 

melaksanakan program kerjasama dengan pihak ketiga yang sebelumnya belum pernah 

dilaksanakan.  

 

Okay ada lagi yang mau masuk? 

 

FORUM 

Cukup 

 

VP INTERNAL AFFAIRS 

Baik kita next ke LC Unhas 

 

-Pemaparan Signature Program ALSA LC Unhas- 

 

VP INTERNAL AFFAIRS 

Okayyy, aku mau tanya tadi apakah masih bisa menjadi anggota ALSA LC Unhas kalau 

tidak ikut open house? 

 

ALSA LC UNHAS 

itu ngga bisa kak karna diatur di dalam art kta untuk menjadi angota ALSA LC Unhas 

itu harus ikut open house 

 

VP INTERNAL AFFAIRS 

Ok. Mungkin aku lanjut ke LC selanjutnya yaa 

 



 

 

 

 

 

-Pemaparan Signature Program ALSA LC Unsrat- 

 

VP INTERNAL AFFAIRS 

Okay, mungkin langsung aja ke sesi tanya jawab. Silahkan 

 

ALSA LC UGM 

Untuk asset itu tadi salah satu kegiatannya creative social movemnet itu jumlah 

teamnya berapada dan apakah pesertanya permanent untu 1 tahun kepengurusan 

 

ALSA LC UNSRAT 

jadi total dari anggota asset inti itu ada 6 orang tapi kalau di total ada 15 orang , dari 

asset dan nanti keanggotaannya akan tetap roling dan mungkin mengasah kemampuan 

untuk mengikuti acaa sosial NB seperti AISAT 

 

ALSA LC UNSOED 

apakah ada hasil nyata terkait hasil promosi dari umkm di funding bazar it 

 

ALSA LC UNSRAT 

Untuk saat ini belum ada sama sekali tapi cuman pure dari katalok saja, nah mungin 

bisa jadi dorongan bagi member untuk izin  

 

VP INTERNAL AFFAIRS 

Okay, mungkin kita cukupkan dari temen-temen Unsrat yaa. Mungkin karena unsrat 

adalah LC terakhir yang melakukan pemaparan Signature Program, jangan lupa PPT 

yang telah dipaparkan kemarin di masukan ke drive National Meeting ya temen-temen, 

karena ada beberapa temen-temen disini yang belum mengumpulkan signature 

programnya. Thank you mungkin karena sudah cukup semua, kita bisa lanjut ke agenda 

selanjutnya ya temen-temen semua. 

 

 

 

Penjabaran dan diskusi mengenai problematika yang dihadapi  

setiap Local Chapter serta evaluasi dan concern 

 

 



 

 

 

 

 

VP INTERNAL AFFAIRS 

Apakah ada concern yang ingin disampaikan ke National Board? Mungkin sedang 

mengalami masalah atau problematika? Apakah ada yang mau izin masuk temen-temen? 

 

ALSA LC UNSRAT 

Sebenernya kita itu ada kendala dalam bidang ict itu minat nya kurang banget di Local 

Chapter kami jadi kami kuatir dengn regenerasi nya yang kami kuatirkan 

 

Sebelum aku/imam yang masuk, adakah yang mau menambahkan atau menanggapi akan 

problematika ini? Mungkin ada yang merasakan yang sama? Atau ada masukan? 

 

ALSA LC UNAND 

kalau cara dari kami dan mungkin ini hal baik untuk dilakukan itu membuat kebijakan 

secara makro dulu jadi untuk ict itu kan jarang untuk umum nah jadi ini dicari 

sumberdaya baru di angakatn baru . jadi untuk yang punya kemampuan terkait ict itu 

mampu untuk ikut di alsa . jadi member baru di alsa itu yang bisa design jadi lebih kepada 

perbaruan sumber dayanya. jadi lebih kepada bagaimana menggaetnya 

 

ALSA LC UI 

kalau di lc ui haru bisa desing karn di ui itu semoanya bikin sednri publikasinya jadi staff 

nya harus bisa desing semua mengikuti gsm dari team desing, jadi ada multimedia class 

yang ngajari ngedit vido dan lain-lain nah di lspr itu ngga cuman desig doang fokusnya 

tapi bisa nulis produk hukum yang dijadikan infografis jadi lebih ke memperluas scoup 

dari ict nya 

 

ALSA LC UGM 

bisa diarahkan untuk melakukan mulmed class dan juga kaya diberikan pegertian kalau 

menjadi bagian dari ict itu ngga melulu harus di ict aja  

 

Dari ict nya harus di pilah pilah lagi kalo nga bisa bisa dilakukan tk bersama ict 

sebelumnya atau tk sama lc lain . kalu solusi yang efektif aagar permasalahnya ngga 



 

 

 

 

 

berlanjut bisa bikin sop atau gsm yang dipertahanin agar bisadisosialisasikan ke team ict 

selanjutnya 

 

ALSA LC UI 

Bisa di bicarain sama bod akhrinya kita discuss sama teman teman bod dan akhrinya ada 

program yang dibuat untuk memenuhi hal tersebut 

 

ALSA LC UNPAD 

Dari LC unpad kita kan belum menjalankan program kerja jdi kita menyesuaikan dengan 

renstra tapi untuk acuanya dari tahun lalu, setelah kita tk untuk pemenuhan ini sudah 

cukup, untuk publikasi itu saja yang masih kurang 

 

ALSA LC UNSOED 

konsul sama lb dan alumi terkait hal apa yang bisa baik dan sustaiable untuk lc 

 

VP INTERNAL AFFAIRS 

Baik.. mungkin udah banyak masukan & saran dari different local chapter tadi kan yaah. 

Mungkin aku kembalikan dulu ke LC Unsrat machio apakah sudah cukup? 

 

ALSA LC UNSRAT 

Cukup 

 

VP INTERNAL AFFAIRS 

Baik. Temen-temen lainnya adakah yang masih mau masuk?  

Kalau dirasa cukup ketik cukup yaaa semuaa 

 

FORUM 

Cukup 

 

VP INTERNAL AFFAIRS 

Baik terimakasih atas saran mantep-mantepnya. Aku lanjut ke agenda selanjutnya 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

VP INTERNAL AFFAIRS 

Baik mungkin untuk agenda ini, aku akan menjelaskan sedikit mengenai Rencana 

Strategis. Mungkin karena banyak yang baru disini juga bisa ditanyakan disini yaa. 

Kebetulan juga akan ada pembaharuan Renstra di Semunas selanjutnya. Aku Paparkan 

dulu. 

 

-Pemaparan penjelasan pembaharuan Rencana Strategis- 

 

VP INTERNAL AFFAIRS 

mengenai renstra apakah ada yang mau bertanya? 

 

FORUM 

Cukup 

 

VP INTERNAL AFFAIRS 

Mungkin kalau nanti ada yang mau di diskusikan diluar forum ini, bisa temen-temen 

contact NB aja yaaa.. mungkin kita lanjut aja ke pengumuman-pengumuman. 

 

 

 

VP INTERNAL AFFAIRS 

Ada yang mau pengumuman?  

 

ALSA LC UI  

Mau umumin sedikit soal Proker Social ALSA LC UI yang terdekat, kita bakal open 

donation untuk social act jadi nanti kalo sudah dibuka temen-temen LC boleh banget 

berpartisipasi untuk ikut donasi yaaa 

 

 Pembahasan pelaksanaan Rencana Strategis  

ALSA National Chapter Indonesia 2020-2022 

 

Pengumuman-pengumuman 



 

 

 

 

 

ALSA LC UNAND 

Kami dari Law Development akan open ipbsco untuk umum jadi kalo abang dan mba 

mau bergabung silahkah bergabung yaa temen-temen semuaa 

 

VP INTERNAL AFFAIRS 

Baik untuk menutup pengumuman, akum au mengingatkan aja untuk temen-temen 

yang kemarin kemairn sudah ada mengundang National Board ke acara kalian, bisa 

tolong diisi untuk form Post-Visitiation & Prior-Visitation yaa karena kita juga akan 

segera tutup buku LPJ.  

 

Temen-temen yang kemarin hadir di AINW juga tolong diisi attendance list form nya 

untuk mendapatnya sertifikat ya. 

 

Baik apakah sudah cukup? 

 

FORUM 

Cukup  

 

VP INTERNAL AFFAIRS 

Baik terimakasih semuanya. Sekarang kita closing statement atau farewell speech ya.  

 

CO OD 

Selanjutnya dari kita National Board yaa. Selamat malam semuanya, baik yang ketemu 

di tahun 2021 dan 2022. Sebelumnya mau ucapin terimakaish sedalam dalamnya untuk 

seluruh EO atas kerjasamanya selama 1 tahun ini.  

 

Mungkin kalau misalnya aku kurang aktif di group aku minta maaf juga yaa karena 

banyak urusan lain juga. Meskipun aku jarang kumpul tapi sering banget dapet progress 

darii temen-temen semua. Terimakasih semuanya.  

 



 

 

 

 

 

mungkin Karena aku juga mengurus observer mau nitip juga ke semua obersrver agar 

bisa dibimbing kedepannya dari temen-temen EO. Nitip juga untuk suksesor posisi CO 

OD nantinya. Mungkin bisa dibimibing dan di bantu. Mohon doanya untuk kelancaran 

Musyawarah Nasional yaaa. See you di lain kesempatan yaaa 

 

VP INTERNAL AFFAIRS 

Terima kasih teman-teman EO sekalian karna sudah mau bekerja sama bersama aku 

selama tiga bulan bekangan walaupun kita cuman bekerjasama dalam waktu yang 

singkat tapi aku sangat berterima kasih, semoga teman-teman bisa selalu memberika 

kontribusi yang maksimal yang kedepanya akan memberikan manfaat bagi local 

chapter masin-masing maupu ALSA Indonesia secara kesluruhan. Mohon maaf ya 

jikalau selama aku membimbin teman-teman sekalian banyak salah salah baik itu kata 

maupun pebutan, semangat untuk sisa kepengurusan teman-teman sekalian yaaa 

 

Mungkin karena semua agenda sudah selesai.. mungkin dengan ini National Meeting 

Triwulan IV sudah bisa ditutup ya temen-temen mungkin sebelum kita foto-foto untuk 

terakhir kali, kita tutup dengan doa dulu yaa. Doa menurut agama & kepercayaan 

masing-masing dimulai. 

 

-National Meeting Triwulan IV ditutup dengan doa- 

 

Demikian notula National Meeting Triwulan IV dibuat agar dapat digunakan 

sebagaimana mestinya. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan/atau 

kesalahan kata dalam pembuatan notula tersebut. Semoga bermanfaat! 
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