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Agenda National Meeting Triwulan II utama yaitu: 

1. Progress Report penyelenggaraan acara nasional ALSA Indonesia 

a. Progress Report Seminar & Workshop Nasional 2020, Malang oleh ALSA LC 

Universitas Brawijaya; 

b. Progress Report Seminar & Musyawarah Nasional XXVIII, Palembang oleh 

ALSA LC Universitas Sriwijaya; 

c. Progress Report Seminar & Workshop Nasional 2021, Manado oleh ALSA LC 

Universitas Sam Ratulangi; dan 

d. Progress Report National Moot Court Competition XXIV, Aceh oleh ALSA LC 

Syiah Kuala; 

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

3. Evaluasi Triwulan Local Chapter; 

4. Penjabaran dan diskusi mengenai problematika yang dihadapi setiap Local Chapter; 

dan 

5. Pengumuman-pengumuman. 

 

 

AGENDA 



 

 

 

 

 VP OF INTERNAL AFFAIRS 

Halo semua, baik kita mulai untuk agenda yang pertama adalah progress report acarnas, dan 

untuk produk National Meeting Triwulan II hari ini pemaparan semua sudah ada di ALSA 

Drive teman-teman juga sudah memiliki aksesnya. 

 

Penyelanggara acarnas juga bisa melakukan sharescreen ya. Yang pertama adalah pemaparan 

progress report Semworknas 2020 Malang oleh ALSA LC UB silahkan, Dimaz. 

 

 

 

 

---Pemaparan Progress Report Seminar & Workshop Nasional 2020 Malang oleh ALSA LC 

UB--- 

 

VP OF INTERNAL AFFAIRS 

Terimakasih Dimaz atas pemaparannya. Baik aku buka pertanyaan untuk teman-teman EO 

yang ingin bertanya dan teman-teman National Board, silahkan. Dan juga sebagai informasi 

Semworknas ini nantinya akan diadakan di bulan November pelaksanaannya jadi teman-teman 

silahkan bertanya, teknis juga boleh. Yang ingin masuk silahkan tulis di kolom chat izin masuk. 

 

Baik untuk mengawali aku buka aja, aku izin bertanya ya Dim, terkait Semworknas nanti untuk 

rangkaian opening itu seperti apa ya secara rigidnya? 

 

PROJECT OFFICER SEMWORKNAS 2020 

Terkait opening, kurang lebihnya mungkin sama seperti acara nasional sebelumnya yang 

dilakukan secara online, akan ada sambutan dari aku pribadi kemudian opening ceremonial 

seperti pemukulan gong lalu nanti akan dilanjutkan dengan rangkaian seminarnya, kurang lebih 

seperti itu. 

 

Progress Report penyelenggaraan acara nasional ALSA Indonesia 

 

Progress Report Seminar & Workshop Nasional 2020, Malang oleh ALSA LC 

Universitas Brawijaya; 

 



 

 

VP OF INTERNAL AFFAIRS 

Kalau closingnya bagaimana? Ada yang harus dipersiapkan atau bagaimana? 

 

PROJECT OFFICER SEMWORKNAS 2020 

Kalau untuk closingnya yang disiapkan karena memang kita ada inovasi dari bidang event jadi 

mungkin nanti dalam beberapa waktu kedepan atau seminggu kedepan bakal ada progress 

report terbaru terkait itu karena masih ada beberapa hal yang dipertimbangkan terkait closing 

ceremony, seperti sebelumnya ada performance pada semworknas, dan udah di siapin opsi dan 

konsepnya. Seperti ada beberapa opsi dan ada video beberapa dari masing-masing LC atau 

Director yang akan mengucapkan beberapa kata itu masih dalam tahap penyelesaian konsep. 

 

VP OF INTERNAL AFFAIRS 

Karena kan dari Local Chapter juga butuh waktu untuk mempersiapkan performance yang 

mungkin nanti akan diminta oleh teman-teman panitiaa, mungkin itu sebagai catatan aja. 

 

Kemudian ini yang crucial terkait pembicara itu bagaimana progressnya, Dim ? 

 

PROJECT OFFICER SEMWORKNAS 2020 

Untuk pembicaranya, kita sudah dalam tahap approaching pembicaranya, dan juga dari jauh-

jauh hari sudah dilakukan dan sekarang mungkin ada link dari dalamnya juga kita udah coba, 

sejauh ini yang fix baru akademisi dari fakultas hukum itu sendiri, karena memang ada 

pengurangan komposisi pembicara yang sebelumnya ada dari Kemenkumham yang kemudian 

akhirnya kita cut dan kita ganti dengan akademisi juga karena yang pertama sulit untuk di reach 

yang kemenkumham ini dan ada perubahan pada alur seminarnya, dan untuk pembicara 

seminarnya masi kita contact tetapi sejauh ini kita tetap ada backup plannya semisal target 

pembicaranya pada saat mendekati hari pelaksanaan berhalangan hadir. 

Semisal Pak Sandiaga Uno berhalangan hadir maka kita akan menghadirkan dari UMKM 

seperti itu. 

 

VP OF INTERNAL AFFAIRS 

Baik, lalu untuk rencana awal pembicara awalnya bakal siapa aja, Dim? 



 

 

PROJECT OFFICER SEMWORKNAS 2020 

Untuk moderatornya itu dari dosen fakultas hukum UB, kemudian akademisinya dari Direktur 

Perjanjian APEC lalu ada Kemenaker dan terakhir salah satu praktisi dari bisnis itu sendiri 

Sandiaga Uno ataupun ketua UMKM itu. 

 

VP OF INTERNAL AFFAIRS 

Baik terimakasih, cukup dari aku Dim. 

 

NB ada yang mau ditanyakan lagi atau bisa di cukupkan? Teman2 EO dan staf apakah ada 

yang ingin ditanyakan? 

 

CO OF LEGAL TRAINING & INTERNSHIP 

Izin masuk, Kak. 

 

VP OF INTERNAL AFFAIRS 

Boleh silahkan. 

 

CO OF LEGAL TRAINING & INTERNSHIP 

Adimaz sebelumnya terimakasih atas pemaparan progress reportnya, akum au nanya terkait 

Seminar dan mungkin Workshop-nya boleh dipaparin ga misalnya konsepnya seperti apa, 

terlebih di konsep dari Workshop-nya sendiri seperti apa, cukup terimakasih. 

 

PROJECT OFFICER SEMWORKNAS 2020 

Jadi untuk seminar itu sendiri sama seperti seminar-seminar sebelumnya dan untuk workshop-

nya pada awalnya jika dilakukan secara offline itu ada pembuatan due diligent namun karena 

keterbatasan pemaparan materi dan pelaksanaan workshopnya maka kami kurang lebihnya 

mengambil tema yang sama namun berbeda yaitu ada beberapa sesi. Sesi pertama itu akan 

membahas mengenai aspek hukum PT nanti akan diawali oleh diskusi dan pemaparan berupa 

pendirian PT, organ PT, dsb. Lalu ada pelaksanaan perjanjian usaha patungan itu seperti apa 

lalu dilajutkan dengan Kuis studi kasus lalu ada sesi kedua seperti perizinan dalam usaha 

seperti apa saja syarat dari perizinan perusaha secara umum lalu ada perizinan secara teknisnya 



 

 

seperti apa, lalu dilanjutkan dengan kuis dan studi kasus nanti tergantung dengan pembicara 

pada sesi tersebut, lalu akan istirahat dan lanjut ke sesi ke-3 mengenai aspek hukum 

ketenagakerjaan diawali dengan diskusi dan pemaparan seperti dasar hubungan kerja antar 

pemberi kerja dan tenaga kerja serta penjelasan hak dan kewajiban pemberi kerja dan tenaga 

kerja, lalu yang terakhir aka nada diskusi mengenai syarat sah perjanjian, ketentuan penting 

dalam kontrak dan sedikit mengenai penyelesaian sengketa dagang, lalu dilanjutkan yang 

terakhir adalah kuis dan studi kasus. 

 

CO OF LEGAL TRAINING & INTERNSHIP 

Itu ada outline-nya ya? Kalau itu berbentuk file boleh di share juga. Lalu aku mau bertanya 

yang tadi kamu sebutin itu bagian workshop-nya ya? 

 

PROJECT OFFICER SEMWORKNAS 2020 

Iya 

 

CO OF LEGAL TRAINING & INTERNSHIP 

Tadi itu kan ada berbagai topik, itu apakah pesertanya milih topiknya? Terus aku mau nanya 

di bagian workshop itu ibaratnya itu fasilitatornya dari mana? Dan apakah sama dengan speaker 

di bagian seminar atau seperti apa? 

 

PROJECT OFFICER SEMWORKNAS 2020 

Baik, izin menjawab jadi untuk workshop ini berbeda jadi untuk fasilitatornya itu kita ada 

kerjasama dengan Makarim & Taira untuk pembicaranya dan untuk 4 sesi tersebut kami 

rencanakan semua delegasi akan mendapatkan semua materi namun di tiap sesi itu nanti 

waktunya tidak terlalu banyak, jadi kami sangat batasi gitu untuk kuis dan studi kasusnya hanya 

saja untuk hardskill-nya ini seperti perjanjian usaha patungan, dsb itu nanti akan kami fokuskan 

pada hardskill-nya untuk workshop. Untuk pelaksanaannya tidak akan di bagi jadi semua 

peserta akan mendapatkan semua sesi tersebut. 

 

 

 



 

 

CO OF LEGAL TRAINING & INTERNSHIP 

Baik, jadi misalnya seluruh peserta dari semworknas itu mengikuti semua rangkaian ya? Tidak 

di bagi chamber? Atau seperti apa? 

 

PROJECT OFFICER SEMWORKNAS 2020 

Iya, nanti semuanya akan mengikuti semua rangkaian acara, seperti itu. 

 

CO OF LEGAL TRAINING & INTERNSHIP 

Mungkin aku ada saran sedikit untuk teman-teman semworknas, karena sebenarnya untuk topik 

yang teman-teman bawa nih bagusa-bagus banget tapi mungkin kalo misalnya dengan topik 

yang banyak ini takutnya sedikit overwhelmed. Maksutnya workshop itu lebih diharapkan 

involved di studi kasusnya dll. Tapi kalau misalnya dari penjelasannya Adimaz kalau ga di bagi 

per chamber gitu takutnya masi pada malu-malu dan untuk menyuarakan pemikaran mereka 

gitu. Bijaknya kalau menurut aku teman-teman semwork itu membagi chamber sesuai dengan 

minatnya dari 4 sesi ini biar mereka juga lebih optimal karena kalau ibaratnya dari jam 9 sampai 

jam 4 ini mempelajari semuanya takutnya nanti malah jadi tidak efektif makin ke sore nya, 

seperti itu. Terimakasih cukup. 

 

PROJECT OFFICER SEMWORKNAS 2020 

Thank you kak, mungkin sedikit dari aku si kak jadi terkait ini aku hanya memaparkan hasil 

progress report dari bidang event aku sendiri sudah menyarankan sebenarnya seperti pendirian 

PT lalu syarat sah perjanjian itu bisa di cut juga karena menurutku ga terlalu urgent. Terkait 

pendirian PT mungkin terlalu jauh untuk nanti dibidang lapangan kerjanya dan untuk 

mahasiswa yang baru masuk pun nanti pembahasannya terlalu berat. Jadi mungkin hanya ada 

beberapa sesi dan beberapa sesi nanti di cut cuma nanti untuk pembagian breakout room nanti 

akan aku pertimbangin lalu dengan bidang event. Terimakasih masukannya, Kak. 

 

CO OF LEGAL TRAINING & INTERNSHIP 

Oke, sama-sama, Adimaz. 

 

 



 

 

VP OF INTERNAL AFFAIRS 

Baik, ada yang ingin ditanyakan lagi atau kita bisa cukupkan teman-teman EO? Jika cukup 

katakan cukup di kolom chat. 

 

CO OF LEGAL TRAINING & INTERNSHIP 

Izin masuk sedikit, tadi untuk yang fasilitator belum terjawab Adimaz, maksutnya bergantian 

kah dari Makarim-nya? 

 

PROJECT OFFICER SEMWORKNAS 2020 

Dari Makarim-nya sebenarnya pembicaranya ada dua orang dari Junior Associate-nya sama 

ada dari salah satu Managing Partner-nya. Jadi pembicara utama yang kita contact sejauh ini 

hanya dua, cuma dari mereka sendiri belum ada tambahan pembicara sejauh ini. 

 

CO OF LEGAL TRAINING & INTERNSHIP 

Berarti maksutku di bagian fasilitator workshop-nya itu dua orang berarti? 

 

PROJECT OFFICER SEMWORKNAS 2020 

Iya, ditambah dengan anggota dari workshop seperti staf dan coordinator divisinya, jadi kami 

melakukan brainstorming untuk membantu pelaksanaan teknisnya, daripada dua pembicara 

utama tadi, Kak. 

 

CO OF LEGAL TRAINING & INTERNSHIP 

Berarti dua pembicara nanti ini pada sesi workshop ? 

 

PROJECT OFFICER SEMWORKNAS 2020 

Iya, Kak. 

 

CO OF LEGAL TRAINING & INTERNSHIP 

Oke, Terimakasih. 

 

 



 

 

PROJECT OFFICER SEMWORKNAS 2020 

Iya, Thank you Kak. 

 

VP OF INTERNAL AFFAIRS 

Baik, bisa di cukupkan ya. Terimakasih Adimaz atas pemaparan progress report Seminar & 

Workshop Nasional 2020. 

 

Selanjutnya adalah pemaparan dari Progress report Seminar & Musyawarah Nasional Ke-

XXVIII dari ALSA LC Unsri, silahkan. 

 

 

 

 

---Pemaparan Progress Report Seminar & Musyawarah Nasional Ke-XXVIII oleh ALSA LC 

Unsri--- 

 

VP OF INTERNAL AFFAIRS 

Terimakasih, zhafran atas pemaparannya. Bagaimana teman-teman EO dan National Board 

apakah ada yang ingin ditanyakan? 

 

Baik karena tidak ada yang bertanya kita bisa move ke pemaparan progress report yang ke-3 

yaitu progress report Seminar & Workshop Nasional 2021 Manado oleh ALSA LC Unsrat, 

silahkan. David siapa perwakilannya? 

 

 

 

 

EXTERNAL OFFICER ALSA LC UNSRAT 

Vice PO Kak, sebelumnya izin sharescreen ya Kak. 

 

 

Progress Report Seminar & Musyawarah Nasional XXVIII, Palembang oleh ALSA LC 

Universitas Sriwijaya 

Progress Report Seminar & Workshop Nasional 2021, Manado oleh ALSA LC 

Universitas Sam Ratulangi 



 

 

VP OF INTERNAL AFFAIRS 

Baik. 

 

---Pemaparan Progress Report Seminar & Workshop Nasional 2021 Manado oleh ALSA LC  

Unsrat--- 

 

VP OF INTERNAL AFFAIRS 

Baik, Terimakasih atas pemaparannya aku langsung aja buka pertanyaan untuk teman-teman 

EO dan National Board, apakah ada yang ingin ditanyakan?  

 

Baik, Terimakasih Nelson atas pemaparannya yang komperhensif sekali, Thank you banget. 

Aku langsung lanjut aja yang selanjutnya adalah pemaparan progress report yang terakhir 

yaitu progress report National Moot Court Competition Ke-XXIV Aceh oleh ALSA LC 

Unsyiah, silahkan. Yang ingin memaparkan siapa, Wan? 

 

 

 

 

EXTERNAL OFFICER ALSA LC UNSYIAH 

Yang akan memaparkan Secretary I NMCC Salsa, Mel. 

 

VP OF INTERNAL AFFAIRS 

Baik, silahkan Salsa. 

 

---Pemaparan Progress Report National Moot Court Competition Ke-XXIV Aceh oleh ALSA 

LC Unsyiah--- 

 

VP OF INTERNAL AFFAIRS 

Baik, Terimakasih Salsa atas pemaparannya. Jadi karena NMCC ini akan ditunda 

pelaksanaannya di tahun depan jadi berikut merupakan progress report NMCC Ke-XXIV, 

Progress Report National Moot Court Competition XXIV, Aceh oleh ALSA LC Syiah 

Kuala 



 

 

silahkan teman-teman jika ada yang ingin ditanyakan, kalau tidak ada bisa katakan cukup di 

kolom chat. Silahkan. 

 

Baik karena dirasa cukup sekali lagi terimakasih Salsa atas pemaparannya, semoga sukses 

sampai tahun depan. Kemudian agenda pertama bisa aku cukupkan ya teman-teman. Untuk 

agenda selanjutnya adalah Progress Report  Signature Program dari tiap Local Chapter.  

 

 

 

VP OF INTERNAL AFFAIRS 

Aku mulai dari Indonesia paling barat, ALSA LC Unsyiah silahkan. 

 

EXTERNAL OFFICER ALSA LC UNSYIAH 

Oke, Thank you, Mel. Izin sharescreen ya. 

 

VP OF INTERNAL AFFAIRS 

Silahkan, Wan. 

 

---Pemaparan Signature Program oleh ALSA LC Unsyiah--- 

 

VP OF INTERNAL AFFAIRS 

Terimakasih Wana, atas pemaparannya. Kemudian aku buka pertanyaan buat teman-teman 

baik dari National Board maupun teman-teman EO yang lain, yang sekiranya ingin 

menanyakan dan mungkin ini bisa menjadi referensi juga untuk pelaksanaan di Local 

Chapter teman-teman. 

 

Ada sesuatu yang aku ingin tanyakan Wan, untuk signature program yang terakhir itu 

dilaksanakan secara daring?  

 

 

 

Progress Report terkait Signature Program dari tiap Local Chapter 



 

 

EXTERNAL OFFICER ALSA LC UNSYIAH 

Awalnya ini, di National Meeting pertama itu pelaksanaannya itu adalah untuk mewujudkan 

kepedulian terhadap lingkungan dan kami akan mengadakan seperti pembersihan pantai atau 

semacam itu dan kemudian karena pandemi ini kami beberapa kali mengubah konsep kegiatan 

dan konsep yang terakhir ini kami lebih ke kepekaan terhadap penyandang disabilitas, jadi 

dengan tema yang ini kami sedang mencari pembicara yang di anggap cocok dan waktunya 

bisa di sesuaikan dengan tanggal pelaksanaan kami ini, begitu, Mel. 

 

VP OF INTERNAL AFFAIRS 

Baik, jadi tetep daring atau luring? 

 

EXTERNAL OFFICER ALSA LC UNSYIAH 

Kemungkinan akan dilakukan secara daring. 

 

VP OF INTERNAL AFFAIRS 

Baik, Thank you, Wana. Gimana teman-teman yang lain ada yang ingin ditanyakan? Atau 

bisa katakan cukup. Dan juga teman-teman bisa memberikan saran tidak terbatas pada 

pertanyaan saja. 

 

Baik karena cukup, Thank you Wan, semoga sukses program kerjanya. Selanjutnya adalah 

dari teman-teman ALSA LC Unand. 

 

---Pemaparan Signature Program oleh ALSA LC Unand--- 

 

VP OF INTERNAL AFFAIRS 

Terimakasih, Arif. Sebelumnya aku mau mengawali ya penasaran banget sama Agen ALSA, 

berarti beli pulsa gitu bisa ya?  

 

 

 

 



 

 

EXTERNAL OFFICER ALSA LC UNAND 

Untuk agen ALSA sebenarnya banyak bisa sampai diluaskan ke e-payment dan lain 

sebagainya, jadi gampang aja one-stop ke Agen ALSA kalau mau transaksi jadi tidak perlu ke 

seller lain. 

 

VP OF INTERNAL AFFAIRS 

Baik, Terimakasih Arif. Bagus banget ini inovasinya mungkin bisa ditiru juga nih oleh teman-

teman untuk meningkatkan penghasilan teman-teman di Local Chapter bagus idenya.  

 

Baik gimana teman-teman EO ada yang ingin ditanyakan lagi? 

 

Bisa aku cukupkan ya teman-teman. Thank you, Arif. 

 

EXTERNAL OFFICER ALSA LC UNAND 

Baik, sama-sama. Thank you juga semuanya. 

 

VP OF INTERNAL AFFAIRS 

Selanjutnya teman-teman Unsri, silahkan, Meydiza. 

 

EXTERNAL OFFICER ALSA LC UNSRI 

Oke, Thank you Mba Mela atas kesempatannya. 

 

---Pemaparan Signature Program oleh ALSA LC Unsri--- 

 

VP OF INTERNAL AFFAIRS 

Terimakasih, Meydiza atas pemaparannya. Bagaimana teman-teman ada yang ingin ditanyakan 

oleh teman-teman EO dan teman-teman NB? 

 

Mau tanya sedikit, untuk P3AB itu nanti secara daring ya? 

 

EXTERNAL OFFICER ALSA LC UNSRI 

Iya, Mba. 



 

 

VP OF INTERNAL AFFAIRS 

Ada basecamp ya tapi venue untuk panitia gitu? 

 

EXTERNAL OFFICER ALSA LC UNSRI 

Iya, Mba. 

 

VP OF INTERNAL AFFAIRS 

Untuk parent socialization-nya nanti kamu buat online juga? 

 

EXTERNAL OFFICER ALSA LC UNSRI 

Kita masih lihat situasinya terlebih dahulu, karena ini kan dilaksanakan pada bulan November, 

kalau memang sudah memungkinkan untuk dilaksanakan secara offline maka akan 

dilaksanakan secara offline. Tapi kalau memang tidak memungkinkan akan dilaksaksanakan 

secara online.  

 

VP OF INTERNAL AFFAIRS 

Sip, Thank you Meydiza. Bagaimana teman-teman ada yang ingin ditanyakan? 

 

EXTERNAL OFFICER ALSA LC UNAND 

Izin masuk. 

 

VP OF INTERNAL AFFAIRS 

Silahkan, Arif. 

 

EXTERNAL OFFICER ALSA LC UNAND 

Mau nanya terkait parent socialization itu content-nya bisa di extend mungkin. Aku kurang 

nangkep tadi. 

 

EXTERNAL OFFICER ALSA LC UNSRI 

Jadi content-nya itu ada pemaparan dari Demisioner dan Alumni terkait benefit dari ALSA itu 

sendiri kepada orang tua dari anggota baru ALSA LC Unsri jadi kedepannya orang tua-orang 



 

 

tua dari member ALSA LC Unsri itu mengetahui output dari ALSA LC Unsri itu apa lalu apa 

saja event-event yang dilakukan ALSA LC Unsri, jadi kedepannya untuk perizinan dari orang 

tua atau yang lain-lain jadi lebih mudah dan jadi lebih bisa dipercaya oleh orang tua dari 

member gitu. 

 

EXTERNAL OFFICER ALSA LC UNAND 

Oke, berarti ber-ALSA nya di restui oleh orang tua begitu ya? 

 

EXTERNAL OFFICER ALSA LC UNSRI 

Betul sekali, Thank you, Arif. 

 

VP OF INTERNAL AFFAIRS 

Thank you Meydiza. Bagaimana teman-teman ada yang ingin ditanyakan lagi?  

 

Bisa kita cukupkan ya teman-teman, selanjutnya pemaparan dari teman-teman UI silahkan 

Yudhis. 

 

---Pemaparan Signature Program oleh ALSA LC UI--- 

 

VP OF INTERNAL AFFAIRS 

Baik, Thank you Lea dan Yudhis atas pemaparannya. Aku buka juga pertanyaan untuk teman-

teman EO dan teman-teman NB? 

 

Untuk mengawalinya aku ingin menanyakan terkait Finance yang program kerja Fundraising 

Event itu kaya gimana acaranya? 

 

EXTERNAL OFFICER ALSA LC UI 

Aku izin menjawab ya. Kalau untuk yang Fundraising Event ini sebenarnya dia bisa bentuknya 

seperti workshop kalau tahun lalu kita juga ada workshop yang berbahasa inggris jadi 

workshop untuk IELTS gitu bekerjasama dengan TBI semacam itu, jadi intinya kita 

menggalang dana dari situ. 



 

 

VP OF INTERNAL AFFAIRS 

Baik, berarti ini acaranya bisa fleksibel banget ya? Saran itu ada Alumni UI ada Mba Kiara 

Leswara jadi bisa dibuat Beauty Class. 

 

EXTERNAL OFFICER ALSA LC UI 

Terimakasih masukannya. 

 

VP OF INTERNAL AFFAIRS 

Baik, bagaimana teman-teman yang lain? Ada yang ingin masuk untuk ditanyakan atau bisa di 

cukupkan? 

 

Thank you Yudhis dan Lea atas pemaparannya, aku bisa langsung move ke teman-teman ALSA 

LC Unpad, silahkan Aul. 

 

---Pemaparan Signature Program oleh ALSA LC Unpad--- 

 

VP OF INTERNAL AFFAIRS 

Thank you Aul atas pemaparan Signature Program dari teman-teman Unpad, gimana teman-

teman ada yang ingin ditanyakan? 

 

Tadi mungkin ada hambatan sedikit aku ingin berikan feedback sedikit terkait kurangnya 

antusiasme program kerja baru yaitu ALSA Lets Go, nah itu sebenarnya kalau kita 

memposisikan diri sebagai members, members memang suka sesuatu yang visualy pleasing, 

jadi coba cari pembicara yang memang top untuk meng-enggage member. Misalkan ASN atau 

siapa yang lagi gede dan berhasil di-gol-in pembicaranya, mungkin itu akan meng-

enggage  banget untuk teman-teman buat ikut dan untuk kedepannya jadi enak, members jadi 

tahu ALSA Lest Go biasanya mengundang siapa dan manfaat yang di dapat apa, jadi dari awal 

harus di bantu dengan promosinya, baik dari sisi pembicara atau substansi. 

  

ALSA LC UNPAD 

Oke, thank you mela. Sarannya akan ditampung. 



 

 

VP OF INTERNAL AFFAIRS 

Oke baik, Aul. Gimana teman-teman yang lain ada yang ingin masuk atau bisa kita cukupkan? 

Aku hitung mundur ya 5, 4, 3, 2, 1. 

  

Oke, thank you Aul. Kita lanjut ke ALSA LC UGM, silahkan Pitoy. 

  

---Pemaparan Signature Program oleh ALSA LC UGM--- 

  

VP OF INTERNAL AFFAIRS 

Oke, thank you Pitoy dan vian atas pemaparannya signature program, nah mungkin untuk 

debat inggris tadi karena UI itu sedang melaksanakan e-comp secara daring ya, mungkin bisa 

sharing gitu. Bagaimana teman-teman ada yang ingin ditanyakan? 

 

ALSA LC UI 

Izin bertanya. Penasaran kalau tadi kan bilang ada yang pakai Zoom sama pake Discord, kalau 

yang discord  buat apa ya? aku mau tanya itu aja sih. Terima kasih.  

  

ALSA LC UGM 

Mungkin kalau untuk discordnya itu untuk panitia aja sih, karena waktunya berbarengan dalam 

satu hari, jadi untuk panitianya ini menggunakan discors terus untuk yang acaranya itu 

menggunakan Zoom. 

 

ALSA LC UI 

Oke, Makasih banyak ya. 

 

VP OF INTERNAL AFFAIRS 

ada yang mau bertanya lagi teman-teman? atau bisa kita cukupkan, Aku hitung mundur ya 5, 

4, 3, 2, 1. 

 

Oke thank you Pitoy dan Vian. kemudian dilanjutkan oleh ALSA LC Undip, silahkan. 

 



 

 

---Pemaparan Signature Program oleh ALSA LC Undip--- 

 

VP OF INTERNAL AFFAIRS 

Oke, thank you Jordan atas pemaparannya signature program. Ingin bertanya itu yang terkait 

UKMF gathering itu udah mengundang siapa aja dan itu online gitu? 

 

ALSA LC UNDIP 

Ya jadi nanti kita kegiatannya online, Dari seluruh UKMF yang ada di FH Undip termasuk 

senat dan BEM.  

 

VP OF INTERNAL AFFAIRS 

Oke, berarti  itu kayak games aja atau ada isu yang dibahas? 

 

ALSA LC UNDIP 

Rencananya ada isu yang dibahas pelaksanaan pemilihan ketua BEM pada tahun ini dari segi 

PERMA dan segala macamnya. 

 

VP OF INTERNAL AFFAIRS 

Oke,  siapa aja yang daftar atau akan hadir? 

 

ALSA LC UNDIP 

yang akan hadir  hampir semua dan kemarin sudah konfirmasi juga.  

 

VP OF INTERNAL AFFAIRS 

Oke, ada yang mau masuk? Silakan. 

 

CO OF LEGAL TRAINING & INTERNSHIP 

Izin masuk. terima kasih jordan atas pemaparannya. mungkin tadi lebih ke arah yang workshop, 

tadi sebagaimana jordan telah jelaskan bagian workshop yang dilakukan LC UNDIP lebih satu 

arah. Mungkin mau memberi saran, esensi dari workshop itu interaktif antara peserta dengan 

prmbicara atau fasilitator mungkin kedepannya teman-teman LC UNDIP juga bisa untuk bikin 



 

 

lebih interaktif, peserta lebih nyaman kalau misalnya dibuat chamber jadi akan lebih efektif 

penyampaian materinya dan bisa lebih aktif juga pesertanya. Cukup, terima kasih. 

 

ALSA LC UNDIP  

Oke terima kasih sukma. akan kami tampung. 

 

VP OF INTERNAL AFFAIRS 

Oke, thank you sukma. bagaimana teman-teman mungkin ada yang ingin memberikan saran 

atau pertanyaan?  

 

ALSA LC UNUD 

Izin masuk. Mau nanya ke teman-teman undip tekait ALSA Days Out itu kalau yang buat 

sistem gathering itu kayak gimana ya bonding-nya? karena mengingat kemarin ALSA LC 

Unud ada acara namanya ALSA get away dan dengan terpaksa acara tersebut dibatalkan karena 

menurut BOD sendiri dan segala macam penggantian acara itu tidak sesuai dengan apa yang 

dimaksud. mungkin bisa dijelaskan secara rincinya bagaimana sistem mekanisme ALSA Days 

Out itu. Mungkin juga bisa jadi contoh untuk ALSA LC UNUD, terima kasih.  

 

ALSA LC UNDIP  

Untuk dari pelaksanaannya bagaimana para pesertanya itu dengan cara diskusi informal dari 

masalah dari para BPH gimana pengalaman masa lalu pengalaman intensif selama menjalani 

rangkaian lalu dia juga banyak mengadakan terkait games-games yang seputar pengetahuan 

jadi di sini selain acara sharing sharing itu ada juga yang bisa meningkatkan pengetahuan dari 

membernya, jadi diskusinya juga dilaksanakan secara dua arah gitu, jadi dari dari member yang 

baru juga yang masih sedikit pengalamannya dam dari kita juga yang sudah lama juga kasih 

tau pengalamannya. 

 

ALSA LC UNUD 

oke, Ya kemarin juga dari ALSA LC Unud mau dibikin kayak gitu dan mungkin menurut saya 

sama gabe pertimbangannya menolak karena tidak sesuai dengan yang dimaksud. dimana kita 

harus keluar paling gak tatap muka langsung dengan orang sama kita harus bonding ya di situ 



 

 

jadi mungkin sarannya coba jadi masukan juga buat ALSA LC Unud. Terima kasih teman-

teman Undip. 

 

VP OF INTERNAL AFFAIRS 

Oke, Aku hitung mundur ya 5, 4, 3, 2, 1. Thank you, Jordan.  

 

selanjutnya dari teman-teman ALSA LC Unsoed, silahkan. 

 

---Pemaparan Signature Program oleh ALSA LC Unsoed--- 

 

VP OF INTERNAL AFFAIRS 

Oke, thank you fahri dan verara untuk pemaparannya. gimana teman-teman ada yang ingin 

ditanggapi atau memberikan saran atau bertanya?  

 

Baik, Aku hitung mundur ya 5, 4, 3, 2, 1. Sekali lagi thank you fahri dan verara.  

 

selanjutnya dari teman-teman ALSA LC Unair, silahkan. 

 

---Pemaparan Signature Program oleh ALSA LC Unair--- 

 

VP OF INTERNAL AFFAIRS 

Oke, thank you Enu dan Cia untuk pemaparannya. gimana teman-teman ada yang ingin 

ditanggapi atau memberikan saran atau bertanya?  

 

 Baik, Aku hitung mundur ya 5, 4, 3, 2, 1.  

 

Selanjutnya dari teman-teman ALSA LC UB, silahkan. 

 

---Pemaparan Signature Program oleh ALSA LC UB--- 

 

 



 

 

VP OF INTERNAL AFFAIRS 

Oke, thank you Adimaz dan Ce untuk pemaparannya. ada yang ingin ditanyakan atau memberi 

saran teman-teman? 

 

 Baik, Aku hitung mundur ya 5, 4, 3, 2, 1. Terima kasih teman-teman UB. 

 

Selanjutnya dari teman-teman ALSA LC UJ, silahkan. 

 

---Pemaparan Signature Program oleh ALSA LC UJ--- 

 

VP OF INTERNAL AFFAIRS 

Oke, thank you Nanda untuk pemaparannya. Silahkan bila ada yang ingin mengajukan 

pertanyaan atau saran? 

 

Oke, Aku hitung mundur ya 5, 4, 3, 2, 1.  

 

Selanjutnya dari teman-teman ALSA LC Unhas, silahkan. 

 

---Pemaparan Signature Program oleh ALSA LC Unhas--- 

 

VP OF INTERNAL AFFAIRS 

Oke, terima kasih Aul untuk pemaparannya. Menarik ya untuk Moot Court Class, para peserta 

yang ikut antusias ya? karena memang ada beberapa yang concern-nya gak ke arah moot court 

jadi agak susah untuk cari pesertanya, kalau dari teman-teman Unhas, melimpah ya, orang-

orang yang minat ke moot court? 

 

ALSA LC UNHAS 

Iya, karena kan pada tahun ini kita juga buka kelas arbitrase kalau misalnya di tahun kemarin 

itu cuman ada kelas pidana sama perdata aja jadi pada tahun ini karena dibuka kelas arbitrase 

jadi peminatnya makin banyak karena tertarik sama kelas arbitrase ini jadi peserta itu bisa milih 



 

 

pengen masuk ke kelas pidana perdata atau arbitrase jadi nggak semua harus ngikut ketiga 

kelas ini sesuai minat aja sih kayak gitu. 

 

VP OF INTERNAL AFFAIRS 

Oke, mantep banget karena yang Aku tahu dulu cuma pidana aja dulu ya, kalau sekarang udah 

ada tiga pilihan yang mantap banget mungkin bisa di contoh dan jadi referensi temen-temen 

yang lain kayak gimana cara meningkatkan temen-temen yang mau ikut kompetisi baik dari 

internasional, perdata dan pidana itu bisa dimulai dari kelas-kelas kayak gini. Oke kalau begitu 

ada yang ditanyakan atau dicukupkan silakan atau bisa aku itu mundur ya 5, 4, 3, 2, 1. 

 

Oke, thank you Aul, sangat komperhensif sekali pemaparannya.  

 

Sekarang aku langsung reses aja, nanti kita kembali lagi di jam 6.30 jadi gausah di leave teman-

teman cukup turn off kamera dan audio aja di mute. Oke, silahkan istirahat dan makan. 

 

--Pemaparan Signature Program oleh ALSA LC Unsrat-- 

 

VP OF INTERNAL AFFAIRS 

Apakah bentuk acaranya seperti talkshow atau webinar? 

 

ALSA LC UNSRAT 

Sekedar talkshow. Dan ada FGD di Public Speaking.  

 

--Pemaparan Signature Program oleh ALSA LC Unud-- 

 

VP OF INTERNAL AFFAIRS 

Bagaimana teman-teman apakah ada yang ingin ditanyakan lebih lanjut? 

 

Pemaparan dari ALSA LC Unud menutup agenda kedua yaitu perihal Signature Program 

setiap Local Chapter. Sekarang kita masuk ke agenda yang terakhir yaitu perihal Evaluasi 



 

 

Triwulan Local Chapter dan Penjabaran dan diskusi mengenai problematika yang dihadapi 

setiap Local Chapter.  

 

Siapa yang mau mulai duluan? Abi silahkan.  

 

 

 

 

ALSA LC UNUD 

Masalah yang sering terjadi dan mungkin sekarang lagi stuck dengan kejadian ini. Di ALSA 

LC Unud ada divisi sendiri yaitu outbond dan gathering. Kita sudah pernah ngelaksanain 

pertemuan online, nonton film secara online. Kayak mau bikin juga ALSA LC Unair yang fun 

sport. Cuman ada agenda ALSA LC Unud yang dibatalkan, yaitu acara ALSA Getaway, 

makanya jadi pusing. Maksudnya, apa ya kira-kira, dari teman-teman apakah ada saran dan 

masukan, apakah kalau dari LC-LC itu bonding-nya selama pandemi ini. Teman-teman kalau 

pertemuan online begini apa yang dilakukan, siapa tau ada konsep yang baru, mungkin bisa 

jadi saran. Saya masih optimis supaya ALSA Getaway ini tidak diberhentikan dan bakal ada 

program baru yang bisa kita angkat buat kumpul bareng. Itu dulu Mel.  

 

VP OF INTERNAL AFFAIRS 

Terima kasih Abi, berarti ini terkait bonding antar member di suatu Local Chapter. Aku buka 

dulu, dari teman-teman silahkan apakah ada yang ingin sharing.  

 

ALSA LC UNPAD 

thank you kesempatannya. Mungkin di acara-acara offline engga bisa dilaksanakan, online-

online ini mereka juga udah bosen, capek. Kalau dari Unpad, mau sharing kalau dari kita untuk 

ngakalin seperti itu, biar semua berpartisipasi, kalau online biasanya engga semuanya ikut, biar 

semuanya berpartisipasi dan involve, dan terjadi bonding juga, kita bikin lomba yang bisa 

ningkatin gengsi dari sub-divisinya. Ada lomba kayak bikin Tiktok gitu, video, kita bersaing 

gitu, rame-rame, nanti ada juaranya. Kalau misalkan kita sudah capek juga sama online, kita 

kadang-kadang melakukan approach secara online, tidak bawa nama ALSA. Kita ajak 

Evaluasi Triwulan Local Chapter dan Penjabaran dan diskusi mengenai problematika 

yang dihadapi setiap Local Chapter 



 

 

ngumpul kayak ketemu temen. Itu kembali lagi dengan protokol yang baik dan jaga-jaga. Kita 

juga engga memaksa. Yang penting tetap ada bonding.  

 

VP OF INTERNAL AFFAIRS 

Terima kasih Aul, berarti ini kayak lebih ke self-approach di luar ALSA. Silahkan Mek. 

 

ALSA LC UNSRI 

Bang Abi, kalau dari ALSA LC Unsri, kemaren sempet bikin kegiatan bonding yaitu ALSA 

Fun Game, kita main game bareng-bareng Demis dan Alumni, dan member. Buat main Mobile 

Legend. Mainnya seru sampai teriak-teriak. Tapi kurangnya, karena mainnya Mobile Legend, 

yang lebih bonding tuh yang cowok-cowok aja. Tapi bondingnya bener-bener dapet. Mungkin 

bisa dibikin Fun Game di Unud.  

 

CO OF MEMBERSHIP & ALUMNI  

Kayaknya kemaren ALSA LC Unpad sudah membuat seperti E-Sport gitu? 

 

ALSA LC UNPAD 

Sudah, tapi gabung yang lain satu FH, bukan ALSA aja.  

 

VP OF INTERNAL AFFAIRS 

Silahkan Bi, dicoba sarannya.  

 

ALSA LC UNUD 

Kalau seperti itu sebenarnya sudah ada. Panitia Muslok mau bikin acara “Muslok cari duit”, 

BOD kayak langsung minta ubah supaya kesannya tidak money oriented. Mereka mau bikin 

E-Sport, turnamen Mobile Legend. Di satu sisi emang ada beberapa acara yang menyelipkan 

acara-acara seperti itu.  

 

ALSA LC UNSRI 

Atau bikin acara yang kayak ALSA LC Unair yang afternoon tea. Bisa ngobrol santai, living 

these days.  



 

 

VP OF INTERNAL AFFAIRS 

Perihal afternoon tea, konsepnya bagaimana, teman-teman Unair? 

 

ALSA LC UNAIR  

Dari divisi internal kita sharing-sharing dari anak-anak yang habis ikut acara nasional. Buat 

teman-teman yang sekiranya belum dapat kesempatan untuk acaranya. Acara internasional 

juga bisa. Singkatnya seperti itu. Sekaligus ngebandingin acara-acara yang dilaksanakan secara 

offline dan online.  

 

VP OF INTERNAL AFFAIRS 

UGM Silahkan.  

 

ALSA LC UGM 

Kalau dari ALSA LC UGM, pengen sedikit sharing. Kalau kita bonding sama staf bagaimana. 

Kalau di divisi External Affairs, kita mengadakan sesi tea-time. Kalau di Unir sebutinnya 

Afternoon Tea, kalau Tea Time di UGM, jadinya tea-nya seperti gosip kayak kita menyediakan 

platform kepada staf untuk mencurahkan pendapatnya dalam menjalankan prokernya. 

Ibaratnya, to keep their mental health jugaa. Contoh lainnya juga yaitu dari LC kita, bikin fun 

Zumba, dan instrukturnya Directornya sendiri, Gaudi.  

 

VP OF INTERNAL AFFAIRS 

Silahkan Wana. terus Nanda.  

 

ALSA LC UNSYIAH 

Kalau kami bondingnya tidak dijadiin proker, tapi lebih kayak ajakin member melalui japri, 

ngumpul atau main futsal, atau badminton. Kalau dijadikan program kerja, kami sedang 

menyiapkan beberapa turnamen. Kami bakal mengirim kuesioner ke para member, game apa 

yang sekiranya banyak partisipan untuk bermain. Bisa Mobile Legend, PUBG, atau game-

game lainnya. Dan hari ini kami baru saja selesai main Among US pakai Zoom. Nanti di Zoom 

pakai Breakoutrooms. Ada beberapa Alumni juga yang ikutan.  

 



 

 

VP OF INTERNAL AFFAIRS 

Ini aku mau refresh juga apa yang dikatakan oleh bang Bimo yaitu untuk menyamakan 

frekuensi yaitu bisa makan ataupun main bersama. Lalu, bisa masuk bareng-bareng buat ambil 

hatinya.  

 

ALSA LC UNUD 

Terima kasih teman-teman buat masukannya. Kalau dari aku pribadi ada kekhawatiran karena 

bentar lagi 2020 mau OLMA. Kita tidak pernah ketemu dengan mereka, hingga 3-4 bulan, dan 

kepengurusan sekarang sudah mau lengser. Nanti pada saat ketemu, harus langsung ngurusin 

PALT. Kekhawatirannya, dan sempet dikasih tau sama PO PALT-nya sendiri kalau harus cari 

cara agar member-member ALSA bisa dekat. Semangat semuanya  

 

VP OF INTERNAL AFFAIRS 

Kita mau inform kalau sebenarnya ini menjadi poin concern juga dari teman-teman NB, 

sebenarnya perihal bonding antar member. Ini merupakan masalah bersama dan dari NB 

membuat National Training untuk setiap angkatan. Untuk hari ini yang angkatan 2018 sudah 

selesai, nantinya akan ada untuk angkatan 2019. Juga ada untuk angkatan 2020 yang namanya 

ALSA Welcoming yang bertujuan untuk mereka bonding  antar angkatan di seluruh Local 

Chapter dengan harapan agar meningkatkan tingkat kenyamanan untuk terus ber-ALSA dan 

berproses. Maka, kalau misalkan dekat-dekat ini akan diadakan yg untuk 2019, dipersilahkan 

ikut.  

 

Apakah yang lain ada yang ingin masuk lagi? 

 

ALSA LC UJ 

Mau nanya ke teman-teman LC lainnya, aku lihat sudah ada beberapa LC yang melaksanakan 

prokernya secara semi-online. Aku ingin menanyakan perihal peraturan dari dekanat-nya 

perihal pelaksanaan proker secara semi-online. Mungkin ada juga LC lain, untuk ngadain 

proker yang salah satu agendanya secara offline, bakal ribet. Mau minta pandangan aja dari LC 

lain gimana pelaksanaan proker semi-online.  

 



 

 

VP OF INTERNAL AFFAIRS 

Baik terima kasih UJ, berarti ini terkait regulasi pelaksanaan proker semi-online. Silahkan 

teman-teman.  

 

ALSA LC UNHAS 

Aku izin jawab, kalau Unhas sudah ngadain ALSA Social Event yang diadakan secara semi-

offline. Untuk regulasi dari Dekanat, untuk mendapatkan RK harus audiensi dulu ke WD3, nah 

dan juga ditekankan kalau boleh melaksanakan proker secara online dan tetap melaksanakan 

protokol kesehatan. Di audiensi itu kita menjelaskan konsep secara terperinci. Dan akhirnya 

di-acc. Tapi tetap harus mematuhi protokol kesehatan dan mematuhi jumlah orang yang turun 

ke lapangan.  

 

ALSA LC UJ 

Terima kasih. Namun saya ingin menanyakan apakah ada SK Dekanat atau Rektor yang 

melarang pelaksanaan kegiatan secara offline? 

 

ALSA LC UNHAS 

Setau aku terkait itu masih longgar. Selama kegiatannya memungkinkan diadakan online ya 

kita online. Namun concernnya kemarin kalau kegiatan sosial dilaksanakan secara online akan 

kurang bagus. Maka, kita coba perlahan-lahan, Direktur komunikasikan ke WD3 melalui chat. 

Lalu di-Acc.  

 

ALSA LC UNUD 

Kalau di Unud, sudah dibolehkan untuk melaksanakan acara secara semi-online. Kemarin 

Dekanat sudah mengizinkan bahwa Aula bisa dipakai dan dihadiri maksimal 30 orang dengan 

protokol kesehatan. Memang penggunaannya terbatas. Sehingga Muslok rencananya akan 

dilaksankan semi-online. Nanti beberapa LB, Demisioner, ataupun presidium berada di Aula. 

Kalau perizinannya kita bikin surat ke Dekanat, dan memberitahukan protokolnya apa saja. 

Lalu, langsung disampaikan berbarengan dengan proposal Muslok itu sendiri. Cuman, ada 

permasalahan dari ALSA LC Unud, Dekan FH Unud kena COVID.  

 



 

 

ALSA LC UJ 

Sebenarnya salah satu permasalahan dari UJ, ada isu kalau salah satu mahasiswa UJ yang 

positif, dan FH juga sempat di lockdown beberapa hari. Itu yang membuat susah untuk 

berhubungan dengan pihak Dekanat.  

 

ALSA LC UNAIR 

Mau sharing dari Unair, kalau ditanya boleh atau engga, kalau di Unair sebenarnya 

diperbolehkan. Kembali lagi ke organisasi-nya lagi. Kita juga bikin surat kesepakatan juga 

kalau ada panitia yang mau adain acara di luar, orangtua-nya membolehkan untuk mengikuti 

acara offline. Jadinya persetujuannya tidak hanya dari satu pihak saja. Kalau bicara perihal 

bikin acara di kampus, kita dibatasin hanya 15 orang saja dan harus hari Sabtu.  

 

VP OF INTERNAL AFFAIRS 

Kemarin Unair sempat mengadakan acara di kampus. Teman-teman UI pada saat pelaksanaan 

AF juga di kampus. Itu izinnya bagaimana ya Yudhis kalau boleh tau?  

 

ALSA LC UI 

Waktu itu izin juga ke Dekanatnya. Ditambah juga, panitia menggunakan akun Zoom milik 

kampus.  

 

ALSA LC UNDIP 

Kalau dari UNDIP kebetulan proker yang dilaksanakan secara offline yaitu ALSA Mengajar. 

Kalau dari kampus sebenarnya belum ada regulasi program kerja yang di luar kampus. Selain 

itu tidak menggunakan fasilitas kampus dan jika kita mengundang pihak kampus seperti dekan 

dan lain-lain, tidak diatur kalau di UNDIP. Kalau dilaksanain di kampus, kemarin kita 

kerjasama dengan BEM melaksanakan orientasi ke mahasiswa baru. Jadi palingan, di regulasi 

membolehkan perwakilan dari ALSA yaitu Jorji sebagai Director.  

 

ALSA LC UNDIP 

Dari Undip kebetulan kalau proker yang kita baru jalan yang ALSA mengajar, kalo dari 

kampus sendiri itu enggak ada regulasinya buat pelaksanaan program kerja di luar kampus jadi 

selain tidak menggunakan fasilitas kampus atau orang-orang yang berkaitan dengan tamu 



 

 

spesial atau undang dekan, itu nggak ada nggak diatur sih kalau di Undip. Dan untuk yang 

dilaksanakan di kampus kemarin kita ada kerjasama sama BEM ngelaksanain orientasi ke 

mahasiswa baru, jadi paling yang di regulasinya itu bolehnya paling perwakilan dari kita itu 

Georgie sebagai Director. Itu sih kalau dari Undip.  

 

VP OF INTERNAL AFFAIRS  

Gimana Nanda? 

 

ALSA LC UJ 

Iya mungkin saran teman-teman bisa kita tampung dulu ya untuk dipertimbangin, sekali lagi 

terima kasih ya teman-teman semua. 

 

VP OF INTERNAL AFFAIRS  

Oke siap-siap. Ada lagi teman-teman yang lain? 

 

ALSA LC UNAND 

Izin masuk. 

 

VP OF INTERNAL AFFAIRS  

Silahkan Arif. 

 

ALSA LC UNAND 

Mau nanya terutama buat NB gimana tips biar bisa semangat terus walaupun semuanya serba 

online dari awal sampai sekarang gimana sih caranya dari temen-temen ini, gimana caranya 

memaksimalkan potensi tiap local board dan member supaya walaupun online tapi berjalan 

lancar. Mungkin itu aja sih. 

 

VP OF INTERNAL AFFAIRS  

Baik kalau begitu pertanyaannya Terima kasih banyak. Ini gimana pres jawabnya pres? 

 

 



 

 

PRESIDEN 

Jawab dulu aja nanti kalau ada yang lain aku tambahin. 

 

VP OF INTERNAL AFFAIRS  

Oke. Jadi memang ini seru banget walaupun serba online tapi  ini membuat maksimal tu 

sebenarnya ya Sadar akan responsibility sebenarnya karena kan amanahnya juga cukup besar 

sangat besar banget gitu loh tanggung jawabnya jadinya kita secara langsung nggak langsung 

jadi nggak bisa nggak di maksimalin aja gitu jadi terus juga kita saling meningkatkan inisiatif 

sih dari teman-teman setiap divisi jadi kita juga peduli banget pengen temen-temen setiap divisi 

misalkan nih ada inspirasi tentang Oh bikin yuk nmcc class karena nggak ada nmcc sekarang. 

Nah itu langsung muncul langsung langsung di komunikasi in ini aku ada nih kayak gini gini 

kayak gitu ini bukan hanya mikirin divisinya tuh Apa hal yang bisa di improve dari divisnya 

tapi apa yang bisa diambil dari keseluruhan ALSA gitu sih dari aku ya, gimana dari pres? 

  

PRESIDEN 

Oke bener kok kata Mela ini Aku tambahin dikit aja. Thank you untuk pertanyaannya. Jadi kan 

gini mungkin di setiap LC pasti udah punya rencana kerja Director nya masing-masing 

misalnya di Unand nih misalnya sekarang udah punya rencana kerja terus tahun ke depan, 

mungkin yang sekarang kalau online, kayak gitu juga dengan NB yang punya rencana kerja 

setahun ke depan yang udah direncanain. Tapi dalam kenyataannya Oh Ternyata kita semua 

harus menghadapi kondisinya gini, jadi kita harus pahami Medan yang dihadapi, sehingga yang 

diperlukan adalah inisiatif Arif ini tadi kenapa Kayak misalnya contoh tadi hari ini ada ALSA 

Indonesia National Training terus Legal Discussion yang ngundang pembicara dan sebagainya 

Nah itu muncul di tengah jalan gitu loh. Nah itu kan caranya gimana Ya udah harus cermat 

dalam identify problems aja sekiranya dalam kondisi kayak gini Hal apa yang kita bisa ambil. 

Kita punya teknologi kita punya otak tinggal satuin aja, apa yang bakal terjadi. Kayak gitu gitu 

loh. Habis itu sama untuk LB LBnya ya jangan kaku aja sih kasar gitu jangan kaku dalam artian 

misalnya udah kita udah punya matrikulasi udah punya rencana kerja ada Raker Jangan terpaku 

sama itu aja dan harus apa ya open minded dalam artian dua kepala lebih bagus daripada satu 

kepala gitu loh, jadi ide-ide local board Yakinlah pasti banyak yang jauh lebih liar gitu loh 

karena kadang ni ya pengurus kadang terutama di BOD dan misal dari NB diambil dari 



 

 

pengurus intinya misal kayak gitu itu terlalu terfokus dengan hal-hal yang kita rencanakan tadi, 

kan kita lupa lihat dari helikopter view sekiranya Apa sih yang bisa kita bikin. Nah ide-ide ini 

biasa muncul dari si CO CO di NB ini misalnya kayak gitu. Cukup. 

 

VP OF INTERNAL AFFAIRS  

Siap-siap setuju juga pres.  Sama ini juga permasalahan yang udah dibawa tadi ke National 

training jadi kita membahas terkait permasalahan apa matrikulasi jadi memang ada beberapa 

ini merupakan permasalahan ya pasti kamu itu baik cuman yang bermasalah ketika enggak 

fleksibel gitu, jadi ke situ Boleh, tapi harus karet juga kayak melihat kebutuhan member juga 

kondisi di local chapter tuh kayak gimana jadi temen-temen tuh aku gimana ya menyarankan 

juga temen-temen to speak up gitu loh kayak apa aja kayak apa yang ada dipikiran temen-

temen gitu tuh misalkan di rapat anggota nih temen ini apa namanya masuk aja kayak ini kita 

ada kondisi kayak gini menurut aku member tuh butuhnya kayak gini gini gini kalau semisal. 

Masa sih kayak gitu-gitu teman-teman buat aja 1 Assesment yang berbasis data in temen-temen 

misalkan membuat sebuah Assessment terkait ketertarikan member, ketertarikan apa di local 

chapter tuh apa sih, itu diangkat nanti itu akan berimplikasi Terhadap Peningkatan partisipasi 

seminar dan Workshop mungkin yang ada di lokasi dan partisipasi di setiap router karena 

program ini didapatkan pembuatan program ini pertimbangan adalah dari kebutuhan member 

gitu jadi akan berbanding lurus terus itu itu Arif. 

 

ALSA LC UNAND 

bisa ku tangkap itu gimana ya kita bikin member jawab atuh gimana kita dapatin sesuatu yang 

memang mereka butuhkan tapi itu praktikal nya gimana sih enaknya atau dari ini apa itu apa 

sih yang harus kita lakuin jangan mis digantinya berapa tuh gimana gitu yang enak dan gimana 

dari teman-teman sebenarnya menghadapi situasi kayak gini bukan dari temen NB aja, yang 

kayak Unsri juga baru naikkan terus juga Unsrat baru naik.  

 

VP OF INTERNAL AFFAIRS  

Oke siap-siap Tengger di Arif menanyakan bagaimana sih ke efektifitasnya sandi LC teman-

teman semua gitu mungkin dari segi rapat diadakan Berapa kali kayak gitu gitu gimana kalau 

di temen-temen tuh ada rapat khusus terkait itu apa Oke kita kesepakatan Kita kan nggak semua 



 

 

yang ada rapat Tengah gitu kan ada efektif dilaksanakan suatu rapat tanya tapi ada yang nggak 

cocok cocoknya triwulan aja gitu jadi setiap triwulan Jadi bukan apa Tengah tapi triwulan 

kayak gitu Jadi kembali lagi nah itu yang ingin ditanyakan oleh Ari sebenarnya pertimbangan 

itu apa sih Ketika menemukan suatu metode di local chapter gitu.  

 

PRESIDEN 

Izin jawab dulu mel. Kalo dari NB kita Emang dari awal kita ada rapat bulanan sih Rapat 

bulanan NBM itu yang ada di LPJ juga untuk eval dan progress report kayak gitu, itu semua 

sambil ngumpul intinya kayak gitu. Nah tapi ketika NBM itu enggak sebatas hanya nbm tapi 

misalnya ya terutama masalah aku nih sebagai presiden yang bakal ngecek setiap setiap yang 

divisi lakuin. Mungkin nanti ini tugas Dimet juga ke setiap divisi jadi nanti juga skema juga 

untuk melihatnya identify problems, kira-kira Ada hal apa aja sih ada peluang atau opportunity 

apa aja sih ini yang bisa kita lakuin, itu lah nanti muncul konsep-konsep ataupun ide-ide yang 

muncul biasa di malam hari. Coba diskusikan tuh misalnya di rapat itu baru nanti didiskusikan 

lebih lanjut oleh divisi terkaitnya biasanya gitu. Misalnya nih ada ini tentang ALSA Indonesia 

National Training atau Legal Discussion. Nah ide itu langsung di share aja ke setiap divisi 

kayak gitu dan Intens juga sih kalau mungkin bisa di-share juga apa namanya kalau nggak ikut. 

Terkait rapat divisi nya tuh, perbulan bisa berapa kali misalnya dan sebagainya kayak gitu tapi 

untuk NB minimal sebulan itu sekali dan kalau ada kepentingan bisa lebih.  Tapi diluar dari 

komunikasi formal kayak gitu sebenarnya kalau Perihal apa namanya brainstorming gini 

kadang lebih mudah dan lebih enak juga pas memang informal komunikasi. Biasa lebih muda 

dan lebih dapat ide nya tuh pas lagi informal communication sih sebenarnya kayak gitu.  

 

ALSA LC UNAND 

Baik terimakasih mbak mel dan pak pres untuk saran dan insight nya. 

 

VP OF INTERNAL AFFAIRS  

Siap siap ini ada yang mau masuk lagi dari Unsri silahkan. 

 

 

 



 

 

ALSA LC UNSRI 

Iya arif kalo di Unsri juga kalau untuk kami sendiri ya sebenarnya kita kan emang kalau untuk 

rapat Rapat ini tuh ada evaluation ya jadi kayak tiap bulan Emang kita bikin rapat gitu sama 

LB sama BOA. Tapi kalau memang ada occation di mana ada 1 divisi yang butuh bantuan atau 

gimana gitu kita tuh suka bikin ini juga nggak tertulis dan Emang nggak ada peraturannya Ya 

tapi somehow  kepengurusan kita tuh kayak misalnya ada masalah di prokernya internal nih 

terus dibikin gitu rapat bantuin namanya jadi kayak kita tuh rapat diskusiin bareng-bareng. 

Shelby itu gimana nih jalan keluarnya untuk untuk apa nama proker ini segala macem macem 

nah disini kita tuh juga sayang itu informal gitu Jadi apa idenya tuh bisa keluar kayak tiba-tiba 

gitu loh kayak gini aja nih gini gitu gitu jadi kayak gak ada yang itu dan ini biasanya malam-

malam terus sampai tengah malam gitu sih biasa aja konsepnya.  

 

VP OF INTERNAL AFFAIRS  

Jadi benar kemarin itu juga ikut kan yang waktu Bang Bimo Oh belum belum belum kemarin 

itu aku national training yang hari pertama bang Bimo juga cerita gitu pengalaman beliau jadi 

masuknya itu di ALSA. Nah dia kata beliau ini ya itu harus dua yang menonjol dari segi 

profesionalitas maupun dari sisi informal kalau misalkan udah dua itu itu pasti yang lain hal 

baik yang mengikuti ide-ide keluar karena kita Sedekat Itu.   

 

ALSA LC UNAND 

Cukup cukup kurang lebih dari kami udah mulai mendekati kayak gitu tapi perlu improvement 

lagi kedepannya.  

 

VP OF INTERNAL AFFAIRS  

mantap Arif semoga Semangat terus ya berhubung masih 19. Gimana-gimana Ada lagi Ada 

lagi masuk? 

 

ALSA LC UNSRI 

Mau masuk dong, di Unsri lagi bingung banget itu lagi bingung cara naikin apa sih inisiatif 

dari member Untuk ikut program-program dari Unsri maupun dari NB soalnya nih ada yang 

ngundang buat ikut acara dari mereka yang merger atau dari unsri sendiri punya proker itu pasti 



 

 

yang ikut tuh mostly itu itu aja biarpun udah di chat secara personal gitu loh jadi aku tuh sedikit 

curious Gimana cara temen-temen cara biar ngajakin temen-temen member yang lain biar ikut 

acara acara dari apa namanya acara-acara diri sendiri maupun dari LC lain kan. Kan online 

semua dan LC itu kebanyakan Emang programnya merger gitu Jadi tiap bulan tuh paling 

enggak ada 2 sampai 3 yang ngajak buat apa namanya join proker program-programnya 

mereka, itu sih.  

 

VP OF INTERNAL AFFAIRS  

Oke ada yang mau jawab kayak gimana dulu? Nanti juga dari NB ingin bantu menjawab tapi 

diutamakan aja yang ingin masuk ke temen-temen.  

 

ALSA LC UNUD 

Izin menjawab. adi gini waktu apa ya udah mulai Ini juga udah mau mulai berubah sistemnya 

dari sempat kemarin juga TK TK juga sama bang alam punya waktu itu. Jadi tapi akhirnya gue 

juga dapat penyelesaiannya tapi memang ini sebenarnya jadi permasalahan ALSA LC Unud  

juga sih kayak gitu maksudnya terkadang memang inisiatif mereka apalagi di masa depan 

manis seperti ini maka sekarang tadi gue nanya juga tentang masalah bonding dikarenakan 

mereka sulit banget nih untuk mengetahui kesadarannya dari terutama dari angkatan yang udah 

tua-tua yang angkatan 18, 17 kayak gitu nanti 19, 20 ada yang mau tapi kan takutnya nih 

kedepannya bakal berubah lagi di jamannya. Sharing pengalaman lebih dulu itu terjadi 

mungkin setiap ada proker gue ngerasa kenapa ALSA LC Unud kayak gini gini aja ya yang 

datang cuman segitu segitu sepi sepi banget kan. Sekarang juga sekarang juga aku coba Bikin 

suatu acara apa namanya yang memang mungkin kita tingkatkan lagi bersama dari kualitas 

acaranya sistemnya kayak gitu eh salah satu contohnya Ini bilang kaget banget tuh yang 

kemarin itu sampai Angkatan 17 yang nggak pernah yang bisa jadi impostor itu tiba-tiba datang 

gitu ke acara ACT ini bahkan sampai ikut sampai bertanya juga yang biasanya dia cara-cara 

approaching ga mempan, tapi kali ini dilepas aja itu jadi banyak nih masuk. Jadi kemungkinan 

yang pertama kualitas dari acaranya terus juga yang kedua apa namanya dari sistemnya kita 

mungkin itu juga bisa jadi rekomendasi buat angkatan lho. 

Atau enggak yang dilakuin ALSA LC Unud tuh bikin namanya kayak ada assessment report 

itu dari apa namanya dari internal division. Jadi assessment yaitu berupa setelah acara open 



 

 

house di mana pengenalan tentang ALSA pada angkatan 2020 kita bikin suatu G-Form itu 

isinya itu tentang mungkin pertama ada beberapa pengetahuan tentang apa yang materi 

disampein sama open house sisanya kita bikin mereka tuh suka apa aja di dalam apa namanya 

di dalam acara Alsa kan kita hari ini tuh kayak dari divisi divisi mereka pilih. Nah dari hasil 

saran 2020 nih kan mungkin adalah ada peluang kita untuk melakukan perubahan yang 

depannya nih bikin sistem yang lebih bagus jadi dari ada sekitar 140 orang yang datang 130-

140 yang datang itu harus diisi semua di wajibin biar kita tahu nih Sebenarnya pasarannya 

ALSA LC Unud di tahun itu gimana. Buat apa kaitan lalu agar nurut ternyata banyak banget 

yang suka sama akademik bahkan sampai sekarang acara kan itu nggak pernah sepi kayak kita 

itu malah yang kayak affairs yang seru-seruan kok malah gak ada dia mau datang di mana gitu 

kan Bukan nggak mau datang sih cuma kayak lebih sedikit jauh lebih sedikit dibandingkan 

Akademik.  Maka itu pakai Assesment  di tahun ini supaya tidak terjadi kesalahan yang sama 

bikin atuh yang atas itu jadi asas mana itu ketika misalkan ternyata mereka dipilih nanti kan 

ada persyaratannya itu berapa kemarin juga dari hasil itu tahun ini juga lebih marah lagi 

Academy kayak gitu nanti dari hasil itu asalnya bakal dibuat pantauan buat akan dia di Renstra 

juga sempat ada yang buat dara HK member itu juga udah dimulai dari situ jadi ketika misalkan 

ada dari 100 orang 60% bisa kan misalkan dia kan jadi 60 orang itu ketika ada acara akademik 

itu barang kita kejar kayak gitu Ya Sisanya Nanti dari situ setelah kita kejar Akademi kita coba 

kerja lagi kau yang bagian atasnya kayak gitu sih mulai dari langkah awal kita bikin sistem 

barunya itu bisa jadi pencerahan. 

 

ALSA LC UNSRI 

Wah makasih keren sih yang bagus idenya bikin assessment gitu juga sebenarnya ada 

assessment gitu untuk tapi untuk program kerja yang namanya as a member upgrading jadi 

kayak sebelum Bikin acara kita tanya member maunya tuh acaranya bikin dibikin apa terus 

nanti habis maka banyak yang pilih itu di langsung dilaksanain yang program kerja yang itu 

terus nanti dibikin apa namanya dibikin after after assessment nya gitu loh Apa dibikin begitu 

nya Tapi Tapi bagus sih Kalau untuk yang ke 2020 yang ditanya minatnya apa sih mungkin 

bisa kayanya sih Bang. 

 

 



 

 

ALSA LC UNUD 

Nambahin mek, jadi ini intinya target itu adalah yang masih mahasiswa baru aja mungkin 

sempat tanyakan ke bang alam kayak gimana caranya Gimana cara meningkatkan hal-hal yang 

mungkin member-member lama nih bisa aktif lagi, dibilang kayak udah biasa itu memang udah 

berlalunya waktu kayak gitu, sekarang gimana cara kita mikirin yang depan ini Jangan sampai 

terulang lagi kayak angkatan lama. Bisa kan kita ubah suatu hari nanti.  

 

ALSA LC UNPAD 

Oke aku mau masuk nih. Oke kalau dari Unpad buat dari tadi kayak ngangkat semangat 

memberikan biar ikut acara acara juga adik lagi itu apa yang udah kita lakuin itu itu Ini sih kita 

mau ke siapa namanya jadi lewat member of the month ini nunjukin siapa nih Bang jagonya 

lah itu kayak biar biar dia biar dia biar motivasi juga juga ngikutin acara acara apa Acara dia 

tetap kau jadi kalau misalkan di dalam sistem penilaian itu dari perkawinan poin ke poin di jadi 

panitia panitia acara internal kampus di dapat poin berapa acara yang gabung sama yang lain 

juga belum dapat berapa poin ikut acara nasional dapat berapa giga di delegasi akademik atau 

acara apa itu apa itu imbuhan kata semangatnya Biar mereka berlomba-lomba juga Biar jadi 

yang terbaik untuk mengantisipasi orang-orang yang di Unpad ini dari untuk mengantisipasi 

orang-orang yang Ah udahlah gua udah kalah sama dia kalau jago gitu tah untuk 

mengantisipasinya kita ada sih bikin KPI kita bikin itu dua kali diawal dan diakhir jadi kita 

jenis macam rapat itu setiap membernya printernya itu bisa bikin KPI key performance 

Indicator jadi kita bikin indikasi dia perkembangan sejauh mana ya anak ini masuk bikin 

penilaian ini dan penilaian yang sesuai sejauh mana kontribusinya dalam bidang sosial atau 

misalkan di bidang masing-masing jadi ada poin-poin yang menilai adalah manajer manajer 

nya di jalan managernya dipantau anaknya dari awal dari awal nilainya kurang baik juga di 

bidang ICT computer skills kurang baik tapi dibuat dua kali biar kita tahu perkembangannya 

di apa di akhir dapat SB sangat baik jadi kita tahu Kembang Berkembang berkembanglah Itu 

kelihatan dari situ Jadi mereka juga pasti nggak bisa tadi gitu merasa ketinggalan sama yang 

lain juga punya raport untuk jalanin selama satu periode itu sih paling dan apa lagi ya Oh ya 

Dan untuk enaknya acara nasional kan sama acara-acara gabung sama LC lain itu Unpad bisa 

terbilang ada ada ada banyak peminat jadi kita merolling orang-orang yang ikut acara nasional 

internasional, kita beli juga Biar orangnya baik-baik aja bisa ikut sama gabung sama LC selain 



 

 

Ayo gabung sama LC selain ini sama nasional selain kenal doang kalian bisa ketemu jadi 

soalnya kita juga gitu sih paling.  

 

VP OF INTERNAL AFFAIRS  

Mantap mantap silakan gimana mek? 

 

ALSA LC UNSRI 

Di Unsri juga ada sih yang member of the month gitu tapi aku sangat sangat tertarik sama yang 

apa tadi Bang key mungkin temen-temen LC tentang bener-bener bisa banget deh sama 

member satu-satu gitu oke Thank you Bang.  

 

VP OF INTERNAL AFFAIRS  

Di situ bisa dibilang kalau pengurus tuh agak berdarah-darah ya aul. Oke ini karena sudah 

mendekati jam 8 malam jadi di apabila ditutup, atau ada satu pertanyaan lagi Boleh silakan, 

atau kita cukupkan. Nentar-bentar oke silakan uda.  

 

ALSA LC UNAND 

Mau nanya aja sih gimana dari temen-temen udah pada ada yang oprec member barunya atau 

belum? 

 

VP OF INTERNAL AFFAIRS  

Udah da udah sih obrol kayak beberapa LC itu kalau udah mulai oprec.  

 

ALSA LC UNAND 

Terus mau tanyain lagi dan ada nggak sih cara dalam masalah ini supaya yang terpilih itu 

memang qualified buat jadi member orangnya karena yang aku rasain di ketika aku yang di 

oprec dulu itu ketika offline, hasilnya itu nggak sesuai dengan ekspektasi dari yang sebelumnya 

yang lainnya secara offline dan mungkin nilainya lebih komprehensif kalau misalnya secara 

online gini dari teman-teman ada yang supaya Emang yang kita nilai itu komprehensif. 

sinyalnya rada-rada gitu hujan di pedesaan.  

 



 

 

VP OF INTERNAL AFFAIRS  

Oke pertanyaan strategi harus online. kalau di Unpad gimana aul? 

 

ALSA LC UNPAD 

kalau di Unpad untuk masalah kaderisasi oprec itu biar dapat maba maba yang banyak dan 

berkualitas itu kita lebih di awal itu kita jadi ada orang gak ada beberapa rangkaian kegiatab 

sampai Apakah itu di akhir narik nih di sistemnya kalian daftar aja eh sorry dari 2020 Ya udah 

ntar aja daftar untuk Siapa yang kira-kira berminat dengan ALSA kita persentasi kayak gimana 

satu kayak gimana kita jualan yang bagus daftar maka ikut kerasa dewasa ini adalah pengenalan 

Alsa Alsa Alsa secara luas baik secara nasional internasional. Buat acara acara acara nasional 

nya kayak gimana Terus mereka lakukan saat itu mereka dapat kelompok mereka dapat mentor 

mentor ini fungsinya untuk mereka yang udah bertahan sampai tadi yang bertahan sampai 

ALSA Camp agar mereka bertahan sampai acara persiapan mereka untuk ikut tah sakin sakin 

ini lebih difokuskan Ke tempat Kak gimana-gimana saat mereka nanti pejabat Gimana 

perjalanan hidup mereka saat mereka jadi pengurus gimana tuh dia jadi mentor ini aktif kayak 

gimana Mereka juga diwajibkan untuk bonding juga juga sama anak-anaknya Gimana masa 

anaknya biar pokoknya intinya biar tahan tahan aja biar mereka siap untuk di ALSA dan 

mereka Setelah itu mereka tetap bareng-bareng lagi yang katanya jadi Bero calbor Nah untuk 

Sakitnya Itu kan jauh dari apa yang mereka obat ke jadi lokal board jadi jadi pengurus Nah itu 

kita siapin namanya siapa sih Kenapa sih harus kita itu dipegangnya sama maba untuk CLCC 

biar mereka kayak gimana ngerasain perasaan kayak gimana birokrasinya administrasinya. 

Terus lagi apa Adik siapa aja gitu itu mereka belajar di belajar di apa namanya biasa-biasa itu 

mereka belajar dengan waktu yang singkat juga para kita baru selesai itu Oktober baru mereka 

bisa sisi alas Sisi itu di November Jadi mereka juga stabil tuh segala untuk bikin proker itu. 

tapi pake staga satu angkatan di mana kasarnya itu Diklat lah pendidikan kilat buat mereka 

bentuk-bentuk gimana sih meraba-raba saja Nah setelah itu baru dari orang-orang yang masuk 

aja masuk di mana waktu mereka yang daftar lagi tu kayak gimana Apakah mereka berniat saja 

sebenarnya kan kalau misalkan kita nggak ngasih dulu nih gambaran yang bisa mereka praktek 

secara langsung di mana biasa mereka pas masuk enggak hilang-hilang aja jadi kita jadi kita 

bikin rangkaian tahap-tahap itu biar mereka konsisten juga sih dengan apa yang mereka pilih 



 

 

dan mereka tahu itu yang mereka pilih itu benar itu sih paling kalau dari kalau dari rangkaian 

kaderisasi singkatnya unpad kayak gitu oke thank you. 

 

VP OF INTERNAL AFFAIRS  

Insightful banget di mana udah terjawab indak strategi strategi dan metode itu nanti Arif 

memang ketika ingin mengadakan oprec secara daring yaitu nanti bisa juga langsung tanya Aul 

secara langsung Nanya mek kemudian nanya Yudi tanya pitoy nanya awul-awul kayak gitu 

gitu Jadi aku juga berharap temen-temen aku di sini proaktif untuk dekat juga antario jadi bisa 

saling sharing di luar ini pun juga terbentuknya ada hubungannya kayak gitu si harapan. Oke 

pertanyaan tadi itu menutup Apa nama nasional meeting kita pada triwulan 2 ini karena kita 

bertemu 3 bulan sekali tapi di sela-sela itu insya Allah akan aku ingin dengan informal session 

gitu biar kita makin sporty.  

 

 

 

VP OF INTERNAL AFFAIRS  

Oke teman-teman ini ada agenda selanjutnya ada pengumuman pengumuman dari NB cukup 

atau ada pengumuman temen-temen juga cukup Aku tutup ya. oke David silakan David.  

 

ALSA LC UNSRAT 

Thank you kak Mel sudah diberikan kesempatan. Shalom Assalamualaikum warahmatullahi 

wabarakatuh Om Swastiastu namo buddhaya salam kebajikan malam kakak national board dan 

juga teman-teman LC kalau dari aku nih ini merupakan natmeet terakhir aku sebagai external 

officer  dibawah kepemimpinan kak jovanka item. Oleh karena itu saya mewakili Kak Jovanka 

beserta jajarannya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada NB dan juga kakak local 

chapter teman-teman atas bantuan dan dukungan kepada kami selama kurang lebih 1 tahun 

kepengurusan ini dan juga mohon maaf apabila pada saat kepengurusan langsung ada salah-

salah kata maupun perbuatan yang kurang berkenan di hati teman-teman sekalian jaringan 

dapat dimaafkan Akhir kata semoga kita dapat bertemu kembali di lain kesempatan yang akan 

datang thank you. 

 

Pengumuman-pengumuman 



 

 

VP OF INTERNAL AFFAIRS  

Thank you David Pokoknya semangat terus David David Angkatan 18 Oh gitu jadi nggak bisa 

kasih semangat skripsi ya Semangat terus David tetap ikut acara-acara ALSA buka tetap 

semangat terus pokoknya kayak gitu Oke jadi udah bisa Aku akhirnya sedih banget sedih sedih 

sedih gitu Oke kita foto dulu dong mau enggak friend background untuk foto ada dua slide ya 

2 slide oke satu ini biasa dulu. Oke terima kasih temen-temen kebanggaan banget bisa sharing 

lagi. Sampai jumpa di lain kesempatan! 

 

Seluruh agenda National Meeting Triwulan II sudah selesai dibahas National Meeting 

Triwulan II diakhiri dengan doa dan selesai pada pukul 20.05 WIB. 

 

Demikian notula National Meeting Triwulan II ini dibuat agar dapat digunakan  

sebagaimana mestinya. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan/atau kesalahan kata 

dalam pembuatan notula tersebut.  

Semoga bermanfaat! 

 

 

 


