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National Meeting I ilaksanakan pada: 

Hari/Tanggal : Sabtu, 23 Mei 2020 

Waktu  : 13.30 – 17.38 WIB 

Media  : Zoom Meeting 

 

 

HADIR  

 

National Board 

Nama Posisi 

Khalifah Al Kays Yusuf Presiden (Moderator) 

Anisa Alifia Secretary General 

Melati Ayu Pusparani  VP of Internal Affairs  

Muhammad Erza Aulia  Chief Officer of Organizational Development  

Salsabila Atthariqa Putri Izzat  Chief Officer of Membership & Alumni  

Muhammad Rezza Hikmatullah  Chief Officer of Social Event  

Nikolaus Baptista Ruma VP of Academic Activities & Training  

Ratu Tasya Adawiyah  Chief Officer of Academic Research & Publication  

Sukma Fadilla  Chief Officer of Legal Training & Internship  

Alim Fajar  Chief Officer of Fundraising & Merchandise  

Muhammad Reza Mahendra  VP of ICT 

Thara Aprilia Nur Hanifah  Chief Officer of Multimedia  

Sintha Mogi  Chief Officer of Creative Design  

 

Local Chapter 

Nama  

ALSA LC UNSYIAH  

ALSA LC UNAND  

PELAKSANAAN 

PESERTA 



 

 

ALSA LC UNSRI  

ALSA LC UI  

ALSA LC UNPAD  

ALSA LC UNSOED  

ALSA LC UNDIP  

ALSA LC UGM  

ALSA LC UJ  

ALSA LC UNAIR  

ALSA LC UB  

ALSA LC UNUD  

ALSA LC UNHAS  

ALSA LC UNSRAT  

 

 

 

Agenda dari National Meeting I yaitu: 

1. Perkenalan National Board ALSA Indonesia periode 2020-2021. 

2. Perkenalan External Officer dari setiap Local Chapter. 

3. Progress Report penyelenggaraan acara internasional dan nasional ALSA: 

a. Progress Report ALSA Forum Jakarta 2020, oleh ALSA LC Universitas 

Indonesia;  

b. Progress Report Pra-Musyawarah Nasional & ALSA Leadership Training XXVII, 

Jember oleh ALSA LC Universitas Jember; 

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

Universitas Brawijaya; 

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

Syiah Kuala; 

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

ALSA LC Universitas Sriwijaya; 

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

Universitas Sam Ratulangi. 

AGENDA 



 

 

4. Progress Report terkait Signature Program dari tiap Local Chapter. 

5. Evaluasi Triwulan Local Chapter. 

6. Penjabaran dan diskusi mengenai problematika yang dihadapi setiap Local Chapter. 

7. Pengumuman-Pengumuman. 

 

--------------------National Meeting Triwulan I diawali dengan doa ------------------- 

 

 

 

--Perkenalan oleh National board ALSA Indonesia periode 2020-2021— 

 

 

--Perkenalan oleh seluruh External Officer Local Chapter— 

 

 

 

--Pemaparan Progress Report ALSA Forum Jakarta oleh Executive Director-- 

 

VP OF INTERNAL AFFAIRS 

Thank you Calvin atas pemaparan Progress Report ALSA Forum 2020 di Jakarta. Sekarang 

dibuka sesi tanya jawab untuk teman-teman External Officer dan juga National Board. 

Silahkan yang ingin masuk menuliskan izin masuk di kolom chat. 

 

Kalau tidak ada bisa katakan cukup. 

 

FORUM 

Cukup 

 

 

Perkenalan National Board ALSA Indonesia periode 2020-2021 

Perkenalan External Officer dari setiap Local Chapter. 

 

Progress Report penyelenggaraan acara internasional dan nasional ALSA 

 

Progress Report ALSA Forum 2020, Jakarta oleh ALSA LC Universitas Indonesia 



 

 

VP OF INTERNAL AFFAIRS 

karena dirasa cukup, terima kasih dan sukses acaranya. Sekarang kita bisa lanjut ke pemaparan 

Progress Report yang selanjutnya yaitu pemaparan Progress Report PALT Jember dari ALSA 

LC UJ, silahkan Jo. 

Ternyata Project Officer PALT XXVII sedang mengalami kendala teknis, sekarang kita 

lanjutkan terlebih dahulu pemaparan Progress Report Semworknas 2020 oleh ALSA LC UB. 

Dipersilahkan dim. 

 

 

 

 

--Pemaparan Progress Report Semworknas 2020 di Malang oleh Project Officer-- 

 

VP OF INTERNAL AFFAIRS 

Terima kasih atas pemaparannya, sangat comprehensive. Sekarang dibuka sesi tanya jawab, 

dipersilahkan teman-teman External Officers dan National Board.  

 

Kalau tidak ada pertanyaan, aku mau tanya sedikit. Kira-kira ada rencana yang dicanangkan 

untuk pelaksanaan online kalau emang COVID sampai November? 

 

PROJECT OFFICER SEMWORKNAS 2020 

Izin menjawab kak, terima kasih atas pertanyaannya. Sejauh ini, kita punya Plan A dan Plan 

B. Plan B-nya sedang dirancang untuk pelaksanaannya secara online apabila COVID tidak 

mereda hingga November nanti. Terima kasih kak Mela. 

 

VP OF INTERNAL AFFAIRS 

Untuk yang lain ada yang ingin masuk? 

 

Sedikit follow up, Plan B nya emang sudah dicanangkan secara online atau Dimaz plan-nya 

cuman offline aja? 

 

Progress Report Seminar & Workshop Nasional 2020, Malang  

oleh ALSA LC Universitas Brawijaya 



 

 

PROJECT OFFICER SEMWORKNAS 2020 

Izin menjawab, untuk Plan B nya emang ada, yaitu dilaksanakan secara online. Namun, untuk 

teknisnya sendiri masih dirancang sebagian oleh divisi seminar, workshop, serta acara lainnya. 

terima kasih kak 

 

VP OF INTERNAL AFFAIRS 

Thank you, Dim. Apakah ada lagi yang ingin bertanya? 

 

FORUM 

Cukup 

 

VP OF INTERNAL AFFAIRS 

Selanjutnya pemaparan Progress Report PALT, Jember oleh Joshua. Silahkan Jo.  

 

 

 

 

--Pemaparan Progress Report PALT XXVII di Jember oleh Project Officer— 

 

VP OF INTERNAL AFFAIRS 

Thank you, Jo atas pemaparan Progress Report-nya. Acara ini merupakan acarnas terdekat yah 

teman-teman. Mungkin teman-teman ada pertanyaan untuk pelaksanaan PALT? atau masukan 

untuk progress, silahkan.  

 

Kalau tidak ada, bisa langsung katakan cukup di kolom chat. 

 

Baik, dirasa cukup. Thank you, Jo atas pemaparan Progress Report-nya. Mungkin kita bisa 

lanjut. Sukses terus untuk acaranya, semangat.  

 

 

Progress Report Pra-Musyawarah Nasional & ALSA Leadership Training XXVII 2020, 

Jember oleh ALSA LC Universitas Jember 



 

 

PROJECT OFFICER PALT XXVII 

Terima kasih 

 

VP OF INTERNAL AFFAIRS 

Kemudian selanjutnya pemarapan Progress Report NMCC XXIV, di Aceh. Untuk Bang Alif, 

silahkan. 

 

 

 

 

-Pemaparan Progress Report NMCC XXIV di Aceh, oleh Project Officer- 

 

VP OF INTERNAL AFFAIRS 

Terima kasih bang Alif atas pemaparannya. Sekarang bisa kita buka sesi pertanyaan. Langsung 

dipersilahkan kepada teman-teman External Officer dan National Board. 

 

Saya memiliki beberapa pertanyaan. Pertama, perihal izin Dekanat. Apakah Dekanat sudah acc 

atau bagaimana? 

 

FORUM 

Cukup 

 

PROJECT OFFICER NMCC XXIV 

Izin menjawab. Sejauh ini, kita sudah berkoordinasi dengan Wakil Dekan 3 di Bidang 

Kemahasiswaan. Masih positif responnya untuk dilanjutkan.  

 

VP OF INTERNAL AFFAIRS 

Berarti untuk izin itu sendiri sudah keluar atau masih dalam perundingan? 

 

 

 

Progress Report National Moot Court Competition XXIV 2021, Aceh  

oleh ALSA LC Syiah Kuala 



 

 

PROJECT OFFICER NMCC XXIV 

Kalau keluar belum, tapi masih dalam perundingan. Lebih ke positif untuk oke tetap 

dilanjutkan. 

 

VP OF INTERNAL AFFAIRS 

Itu untuk pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua, terkait Kasus Posisi. Untuk 

Kasus Posisi apakah sudah dikonsultasikan ke siapa atau hanya dengan panitia? 

 

PROJECT OFFICER NMCC XXIV 

Untuk Kasus Posisi sebenarnya dari panitia sudah berkonsultasi dengan Akademisi dari FH 

Unsyiah dan dengan alumni-alumni dari kita sendiri. Nah, sejauh ini kita belum konsul ke 

Praktisi karena juga kendala berdiskusi via online. Praktisi juga engga mau atau agak sedikit 

susah mencari waktu untuk berdiskusi via online.  

 

VP OF INTERNAL AFFAIRS 

Baik, cukup dari aku bang. Teman-teman External Officer dan National Board dipersilahkan. 

Kalau tidak ada, kita bisa cukupkan.  

 

PROJECT OFFICER NMCC XXIV 

Apakah aku boleh bertanya? Sebenarnya kami agak sedikit kebingungan karena jika pada 

bulan 10 atau bulan 11 pandemi ini belum kelar, kita juga bingung kelanjutan dari NMCC ini 

sendiri. Mungkin bisa minta saran kepada kawan-kawan National Board, kira-kira bagaimana 

kita mencari titik terangnya bagaimana penyelenggaraan NMCC itu sendiri ketika pada bulan 

10 atau bulan 11 pandemi belum berakhir, maka yang kita takutkan tidak ada yang mendaftar 

nantinya untuk menjadi kompetitor di NMCC 2021.  

 

VP OF INTERNAL AFFAIRS 

Mungkin untuk Pak Pres dipersilahkan untuk menjawab 

 

 



 

 

PRESIDEN 

Terima kasih teman-teman Unsyiah atas pertanyaannya. Menarik yah. Kemarin aku sudah 

ngomong sama Supervising Council aku, Bang Hilman, Bang Dino, Bang Nasyat,  Bang 

Gogon, dan Kak Cindy. Terkait NMCC yang emang paling berpengalaman yaitu Bang Nasyat, 

dimana kita dalam satu pendapat yang sama. Bahwasannya dari kami bukan sampai 11 ataupun 

bulan 10, namun jika sampai Juli, anggap saja Kaspos ataupun izin dari Dekanat, dan juga 

kondisi dari COVID masih belum rampung, ada beberapa opsi yang emang bisa ditawarkan 

kepada teman-teman Unsyiah. Kenapa sampai bulan Juli, karena memang biasanya Kaspos 

mulai disebarkan pada sekitar bulan Juli dan masing-masing Local Chapter sudah mulai 

menggodok. Dan dimulai pada bulan Juli pastinya sudah mulai mencari dana karena NMCC 

engga murahlah seperti itu. Opsinya adalah melihat dari misalnya NMCC yang ada di 

Indonesia, seperti NMCC TRD sekarang masih pemberkasan dan masih belum jelas sampai 

sekarang sidangnya bagaimana, akan seperti apa. Apakah mengikuti timeline dan sidang 

dilaksanakan secara online ataupun ditunda pelaksanaannya. Ada NMCC Bulaksumur yang 

seharusnya dilaksanakan sekitar bulan November atau Desember ini tapi di cancel karena 

melihat kondisi COVID seperti ini tidak dapat dilaksanakan. Setelah itu ada NMCC Franseda 

juga yang seharusnya kalau tidak salah, kemarin bulan April sudah seharusnya sidang tapi 

sampai sekarang masih belum ada kepastian sidangnya seperti apa.  

Hasil obrolan kemarin sama SC adalah untuk NMCC dilaksanakan secara online ataupun 

Nauzubillah Min Dzalik, harus dilaksanakan tahun depan tapi dengan hak istimewa yang 

dipegang teman-teman Unsyiah untuk mungkin nanti dibicarakan lebih lanjut setelah ini, tetap 

menjadi penyelenggaranya seperti itu. Pasti ada pros and cons-nya yah. Kalaupun online, pasti 

akan sulit perihal teknisnya karena beda dengan halnya peradilan semu nasional dan 

internasional kayak VIS yang dilaksanakan secara online. Kalau peradilan semu kita, banyak 

peraturan-peraturan yang emang sangat men-detail. Misalnya perihal Golden Time, tidak boleh 

dikasih kode dan sebagainya. Kalau online tidak ada yang tau ada yang kasih kode dan 

sebagainya. Mungkin banyak konsiderasi lainnya lagi perihal teknisnya. Mungkin untuk yang 

offline dan ditunda ke 2022, akan dibicarakan lebih lanjut dengan teman-teman Unsyiah dan 

teman-teman Local Chapter lainnya. Semoga menjawab yah. 

 



 

 

PROJECT OFFICER NMCC XXIV 

Terima kasih Pak Presiden. 

 

PRESIDEN 

Sama-sama. Semangat teman-teman Unsyiah.  

 

PROJECT OFFICER NMCC XXIV 

Cukup, itu saja. 

 

VP OF INTERNAL AFFAIRS 

Baik, teman-teman apakah ada yang ingin masuk lagi? jika cukup katakan cukup. 

 

FORUM 

Cukup. 

 

VP OF INTERNAL AFFAIRS 

Baik bisa kita cukupkan ya Bang alif, semangat terus untuk Bang alif dan juga  teman-teman 

Unsyiah. 

 

Baik bisa kita cukupkan, untuk progress report selanjutnya adalah pemaparan dari Seminar & 

Musyawarah Nasional XXVIII oleh Unsri, silahkan Utie. 

 

 

 

 

-Pemaparan Progress Report Semunas XXVIII di Palembang, oleh Project Officer- 

 

VP OF INTERNAL AFFAIRS 

Terima kasih Utie atas pemaparannya. Sekarang bisa kita buka sesi pertanyaan. Langsung 

dipersilahkan kepada teman-teman External Officer dan National Board. 

 

Progress Report Seminar & Musyawarah Nasional XXVIII 2021, Palembang 

 oleh ALSA LC Universitas Sriwijaya 



 

 

VP OF ACADEMIC ACTIVITIES & TRAINING 

Izin masuk. 

 

VP OF INTERNAL AFFAIRS 

Silahkan Niko. 

 

VP OF ACADEMIC ACTIVITIES & TRAINING 

Selamat sore semua, selamat sore juga Utie, jadi aku mau tanya tadikan udah dijelaskan juga 

terkait pembicara dan tema akademiknya, kalau tidak salah dari Ombudsman RI kan ya? 

Sebenarnya ini saran saja kalau misalkan pembicara dari Ombudsman RI berhalangan, tadi kan 

sempat memaparkan terkait kendalanya, mungkin nanti tidak harus dari ketuanya, tapi 

mungkin bisa dari perwakilan dari Ombudsman RI nya sebagai keynote speaker, nanti teman-

teman dari LC Unsri bisa juga mengundang pembicara lainnya semisal dari sisi akademisinya, 

agar knowledge yang di dapat oleh peserta dari seminar itu jadi utuh baik dari sisi praktiknya 

maupun dari sisi akademisinya sendiri, begitu saran dari aku. Cukup. Terimakasih Utie, 

semangat. 

 

PROJECT OFFICER SEMUNAS XXVIII 

Baik, Terimakasih Bang Niko sarannya. 

 

VP OF INTERNAL AFFAIRS 

Baik Terimakasih Niko. Mungkin ada pertanyaan lagi? kalau tidak ada lagi bisa katakan cukup. 

 

FORUM 

Cukup. 

 

VP OF INTERNAL AFFAIRS 

Baik, mungkin cukup ya Utie, Terimakasih sudah memaparkan progress reportnya, sukses 

selalu dan semoga lancar perizinan dekanatnya. 

 



 

 

PROJECT OFFICER SEMUNAS XXVIII 

Terimakasih Mbak Mela, terimakasih semuanya. 

 

VP OF INTERNAL AFFAIRS 

Baik bisa kita cukupkan, untuk progress report selanjutnya adalah pemaparan dari Seminar & 

Workshop Nasional 2021 oleh Unsrat, silahkan Anggie. 

 

 

 

-Pemaparan Progress Report Semworknas 2021 di Manado, oleh Project Officer- 

 

VP OF INTERNAL AFFAIRS 

Terima kasih Anggie atas pemaparannya. Sekarang bisa kita buka sesi pertanyaan. Langsung 

dipersilahkan kepada teman-teman External Officer dan National Board. 

 

VP OF ACADEMIC ACTIVITIES & TRAINING 

Izin masuk. 

 

VP OF INTERNAL AFFAIRS 

Silahkan Niko. 

 

VP OF ACADEMIC ACTIVITIES & TRAINING 

Selamat sore Anggie, ini aku mau tanya perihal tema akademik yang dibawa saat Semworknas 

nanti, kira-kira teman-teman ALSA LC Unsrat udah ada planning belum untuk tema besarnya 

seperti apa? dan akan lebih kalau teman-teman sudah punya tema untuk masing-masing 

program seperti seminar dan juga workshopnya seperti itu. Mungkin itu dulu Terimakasih 

Anggie. 

 

PROJECT OFFICER SEMWORKNAS 2021 

Izin menjawab kak, terimakasih untuk pertanyaannya jadi untuk tema Semworknas 2021, tema 

umumnya telah di tentukan yaitu “Strike in Synergy to Strengthen The Nation Sovereignty” itu 

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

Sam Ratulangi 



 

 

untuk tema umumnya kemudian untuk tema seminarnya “Border Security Enforcement or 

Fulfillment of Indonesia’s Nation Security” untuk tema workshopnya “Border Issues 

Settlement in Indonesia-Phillipine Area”  

 

VP OF ACADEMIC ACTIVITIES & TRAINING 

Terimakasih Anggie, mungkin untuk sekarang itu dulu, nanti mungkin kita bakal koordinasi 

lebih lanjut juga sama teman-teman panitia dari LC Unsrat, terimakasih Anggie. 

 

VP OF INTERNAL AFFAIRS 

Baik Terimakasih Niko atas pertanyaannya. Karena tidak ada yang bertanya lagi bisa langsung 

cukupkan saja ya? 

 

Thankyou Anggie. 

 

 

 

VP OF INTERNAL AFFAIRS 

Kita ke agenda selanjutnya, yaitu Progress Report Signature Program langsung saya rollcall 

aja, yang pertama yaitu ALSA LC Unsyiah, dipersilahkan. 

 

ALSA LC UNSYIAH 

Terimakasih Mel, atas kesempatannya. 

 

-Pemaparan Progress Report Signature Program ALSA LC Unsyiah oleh External Officer- 

 

Terimakasih Wan, atas pemaparannya, mungkin teman-teman ada tanggapan atau pertanyaan? 

 

Disini aku ingin mengumumkan sedikit terkait penilaian Awarding External Officer di akhir 

kepengurusan, penilainnya di dapat dari Ketepatan format berkas, ketepatan waktu 

pengumpulan berkas & ketepatan waktu mengikuti meeting, kemudian keaktifan EO yang 

Progress Report terkait Signature Program dari tiap Local Chapter. 

 



 

 

dimana hal ini akan dinilai saat kelangsungan National Meeting, apakah EO ini aktif dalam 

memberikan  solusi terkait permasalahan yang ada dan aktif juga mengajukan pertanyaan 

seperti memberikan insight-insight, seperti itu. Kemudian yang ke-5 adalah penguasaan 

terhadap materi yang dibawakan, itu aja sedikit dari aku. 

 

Teman-teman ada yang ingin masuk atau bisa kita cukupkan? Jika cukup katakan cukup. 

 

FORUM 

Cukup. 

 

VP OF INTERNAL AFFAIRS 

Baik Terimakasih Wan, atas pemaparannya sukses selalu untuk teman-teman ALSA LC 

Unsyiah, kita bisa lanjut ke teman-teman ALSA LC Unand, dipersilahkan. 

 

ALSA LC UNAND 

Selamat siang teman-teman semua National Board dan seluruh teman-teman Local Chapter. 

 

-Pemaparan Progress Report Signature Program ALSA LC Unand  oleh External Officer- 

 

VP OF INTERNAL AFFAIRS 

Terimakasih Ridho, atas pemaparannya, mungkin aku langsung buka aja pertanyaan untuk 

teman-teman External Officer dan juga National Board, silahkan mengajukan pertanyaan. 

Silahkan teman-teman. 

 

Baik jika cukup, katakan cukup 

 

FORUM 

Cukup. 

 

 



 

 

VP OF INTERNAL AFFAIRS 

Baik Terimakasih Ridho, atas pemaparannya sukses selalu untuk teman-teman ALSA LC 

Unand, kita bisa lanjut ke teman-teman ALSA LC Unsri, dipersilahkan. 

 

ALSA LC UNSRI 

Terimakasih Mela, 

 

-Pemaparan Progress Report Signature Program ALSA LC Unsri  oleh External Officer- 

 

VP OF INTERNAL AFFAIRS 

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

teman External Officer dan juga National Board, silahkan mengajukan pertanyaan. Silahkan 

teman-teman. 

 

Baik jika cukup, katakan cukup 

 

FORUM 

Cukup. 

 

VP OF INTERNAL AFFAIRS 

Baik Terimakasih De, atas pemaparannya sukses selalu untuk teman-teman ALSA LC Unsri, 

kita bisa lanjut ke teman-teman ALSA LC UI, dipersilahkan. 

 

ALSA LC UI 

Terimakasih National Board ALSA Indonesia atas kesempatannya. 

 

-Pemaparan Progress Report Signature Program ALSA LC UI  oleh External Officer- 

 

 

 



 

 

VP OF INTERNAL AFFAIRS 

Terimakasih Ket, atas pemaparannya, mungkin aku langsung buka aja, pertanyaan untuk 

teman-teman External Officer dan juga National Board, silahkan mengajukan pertanyaan. 

Silahkan teman-teman. 

 

Baik jika cukup, katakan cukup 

 

FORUM 

Cukup. 

 

VP OF INTERNAL AFFAIRS 

Baik Terimakasih Ketty, atas pemaparannya sukses selalu untuk teman-teman ALSA LC UI, 

kita bisa lanjut ke teman-teman ALSA LC Unpad, dipersilahkan. 

 

ALSA LC UNPAD 

Selamat Siang teman-teman. 

 

-Pemaparan Progress Report Signature Program ALSA LC Unpad  oleh External Officer- 

 

VP OF INTERNAL AFFAIRS 

Terimakasih Aul, atas pemaparannya, mungkin aku langsung buka aja, pertanyaan untuk 

teman-teman External Officer dan juga National Board, silahkan mengajukan pertanyaan. 

Silahkan teman-teman. 

 

Baik jika cukup, katakan cukup 

 

FORUM 

Cukup. 

 

 



 

 

VP OF INTERNAL AFFAIRS 

Baik Terimakasih Aul, atas pemaparannya sukses selalu untuk teman-teman ALSA LC Unpad, 

kita bisa lanjut ke teman-teman ALSA LC UGM, dipersilahkan Pitoy. 

 

-Pemaparan Progress Report Signature Program ALSA LC UGM oleh Natasha Pitoy 

mewakilkan External Officer- 

 

VP OF INTERNAL AFFAIRS 

Terima kasih pitoy atas pemaparannya, mungkin aku langsung buka aja pertanyaan untuk 

teman-teman External Officer dan juga National Board. Kalau tidak ada bisa katanya cukup.  

 

FORUM 

Cukup. 

 

VP OF INTERNAL AFFAIRS 

Baik, karena tidak ada pertanyaan mungkin kita bisa lajnut ya. sukses untuk teman-teman 

UGM. Untuk ALSA LC Undip dipersilahkan.  

 

-Pemaparan Progress Report Signature Program ALSA LC Undip oleh External Officer- 

 

VP OF INTERNAL AFFAIRS 

Terima kasih teman-teman ALSA LC Undip atas pemaparannya, mungkin aku langsung buka 

aja pertanyaan untuk teman-teman External Officer dan juga National Board. Kalau tidak ada 

bisa katanya cukup.  

 

FORUM 

Cukup. 

 

 

 



 

 

VP OF INTERNAL AFFAIRS 

Baik, mungkin cukup untuk teman-teman ALA LC Undip, terima kasih atas pemaparannya. 

Sukses terus untuk teman-teman ALSA LC Undip. Langsung saja Untuk teman-teman ALSA 

LC Unsoed dipersilahkan.  

 

-Pemaparan Progress Report Signature Program ALSA LC Unsoed oleh External Officer- 

 

VP OF INTERNAL AFFAIRS 

Terima kasih teman-teman ALSA LC Unsoed atas pemaparannya, mungkin aku langsung buka 

saja pertanyaan untuk teman-teman External Officer dan National Board. Jika tidak ada bisa 

katanya cukup.  

 

FORUM 

Cukup. 

 

VP OF INTERNAL AFFAIRS 

Baik, terima kasih ALSA LC Unsoed atas pemaparannya. Bisa kita lanjutkan saja, untuk 

teman-teman ALSA LC Unair dipersilahkan.  

 

-Pemaparan Progress Report Signature Program ALSA LC Unair oleh External Officer- 

 

VP OF INTERNAL AFFAIRS 

Terima kasih sylvi atas pemaparannya, mungkin aku langsung buka saja pertanyaan untuk 

teman-teman External Officer dan National Board dipersilahkan.  

 

Berarti ALSA Anniv disubstitusi menjadi donasi ya sy? 

 

ALSA LC UNAIR 

Untuk awalannya seperti itu dulu, tetapi apabila dimungkinkan dilaksanakan secara langsung 

akan dilaksanakan pada tanggal 5 atau 12 september tapi masih belum tahu. 



 

 

VP OF INTERNAL AFFAIRS 

Sip, thank you. gimana teman-teman yang lain? Jika cukup katakan cukup. 

 

FORUM 

Cukup. 

 

VP OF INTERNAL AFFAIRS 

Baik, Cukup sylvy terima kasih dan salam juga untuk teman-teman ALSA LC Unair. Untuk 

Selanjutnya teman-teman ALSA LC UB dipersilahkan.  

 

-Pemaparan Progress Report Signature Program ALSA LC UB oleh External Officer- 

 

VP OF INTERNAL AFFAIRS 

Terima kasih Lala atas pemaparannya, mungkin aku langsung buka saja pertanyaan untuk 

teman-teman External Officer dan National Board dipersilahkan. Baik jika cukup katakan 

cukup. 

 

FORUM 

Cukup. 

 

VP OF INTERNAL AFFAIRS 

Baik, mungkin cukup ya lala terima kasih atas pemaparannya dan sukses juga untuk teman-

teman ALSA LC UB. Selanjutnya untuk teman-teman ALSA LC UJ dipersilahkan.  

 

-Pemaparan Progress Report Signature Program ALSA LC UJ oleh External Officer- 

 

VP OF INTERNAL AFFAIRS 

Baik terima kasih nanda atas pemaparannya, mungkin aku langsung buka pertanyaan saja 

untuk teman-teman External Officer dan National Board dipersilahkan. Baik jika cukup 

katakan cukup. 



 

 

FORUM 

Cukup. 

 

VP OF INTERNAL AFFAIRS 

Baik, mungkin cukup nanda untuk pemaparannya. Terima kasih atas teman-teman ALSA LC 

UJ. Mungkin untuk selanjutnya untuk teman-teman ALSA LC Unhas dipersilahkan.  

 

-Pemaparan Progress Report Signature Program ALSA LC Unhas oleh External Officer- 

 

VP OF INTERNAL AFFAIRS 

Baik terima kasih Aul atas pemaparannya, mungkin aku langsung buka pertanyaan saja untuk 

teman-teman External Officer dan National Board dipersilahkan. Mungkin jika cukup katakan 

cukup. 

 

FORUM 

Cukup. 

 

VP OF INTERNAL AFFAIRS 

Baik, cukup aul, terima kasih salam juga untuk teman-teman ALSA LC Unhas dan sukses. 

Untuk selanjutnya untuk teman-teman ALSA LC Unsrat dipersilahkan.  

 

-Pemaparan Progress Report Signature Program ALSA LC Unsrat  oleh External Officer- 

 

VP OF INTERNAL AFFAIRS 

Baik terimakasih David untuk pemaparannya. silahkan teman-teman External Officers 

mungkin ada pertanyaan? 

Baik kalau cukup katakan cukup. 

 

FORUM 

Cukup. 



 

 

VP OF INTERNAL AFFAIRS 

Baik dapat dicukupkan. Kita lanjutkan yang terakhir ALSA LC Unud, silahkan Abi. 

 

-Pemaparan Progress Report Signature Program ALSA LC Unud oleh External Officer- 

 

VP OF INTERNAL AFFAIRS 

Baik terimakasih Abi untuk pemaparannya. Mungkin aku langsung buka sesi tanya jawabnya, 

silahkan teman-teman. 

Baik mungkin aku mau nanya sedikit terkait ALSA Career Talkshow nya itu jadinya 

dilaksanakan online atau bagaimana? 

 

ALSA LC UNUD 

Kita masih tetap optismis untuk offline. Dari Coordinator HRD ALSA LC Unud sendiri dan 

juga Project Officernya sangat mengharapkan ini bisa offline karena memang kita juga 

sebenarnya sudah menghubungi beberapa pembicara, salah satunya Maria Lizia. Tetapi 

hambatannya ketika pada bulan Juli ini pandemi juga belum berakhir, maka kemungkinan kita 

akan melaksanakan secara online teman-teman. 

 

VP OF INTERNAL AFFAIRS 

Baik bagaimana teman-teman? kalau cukup katakan cukup. 

 

ALSA LC UNUD 

Baik teman-teman National Board apakah dari ALSA LC Unud juga boleh bertanya? 

 

VP OF INTERNAL AFFAIRS 

Boleh silahkan 

 

ALSA LC UNUD 

Sebenarnya cakupan yang termasuk Signature Program itu seperti apa ya? Karna kan kalo dari 

Surat Edaran itu dijelaskan program unggulan dari setiap LC, nah kalau dari ALSA LC Unud 



 

 

sendiri berharapnya ini program yang juga sudah dimasukkan ke matrikulasi NB juga kemarin 

pada saat Rapimnas. Atau mungkin National Board punya pendapat lain tentang apa yang 

dimaksud dengan Signature Program ini batasannya seperti apa, karena kalo untuk Signature 

Program ALSA LC Unud sendiri mungkin akan selesai di tw 2 atau tw 3, sehingga di tw 4 itu 

kita tidak ada Signature Program yang baru, jadi apa yang akan kita progress report kan disini 

atau mungkin hasil dari acara ACT atau ALSA Speak Up atau mungkin Signature Program 

yang diharapkan oleh National Board yang bisa dipaparkan lagi terimakasih. 

 

VP OF INTERNAL AFFAIRS 

Baik untuk menjawab hal itu benar Signature Program seperti yang sudah ada pada SOP yaitu 

program unggulan yang dimiliki oleh Local Chapter. Nah untuk indikator nya sendiri adalah 

Local Chapter yang mengukur. Kita kan mengadakan National Meeting itu per Triwulan nih 

sampai Triwulan ke 4, nah pasti disetiap Triwulan itu ada program unggulan yang dimiliki oleh 

setiap Local Chapter. Jadi hal ini yang sekiranya perlu dipaparkan tanpa perlu adanya patokan, 

karena indikatornya dari Local Chapter sendiri. 

 

ALSA LC UNUD 

Oke cukup Mela terimakasih untuk penjelasannya. 

 

 

 

VP OF INTERNAL AFFAIRS 

Baik terimakasih Abi. Mungkin cukup ya teman-teman agenda kita terkait pemaparan progress 

report Signature Program, kita lanjut ke evaluasi Triwulan Local Chapter. 

Jadi evaluasi Triwulan Local Chapter ini evaluasi yang diberikan National Board, mengenai 

hal-hal apa saja yang menjadi evaluasi selama 3 bulan terakhir. Nanti akan dituangkan pada 

kolom hambatan yang ingin didiskusikan dengan National Board pada National Meeting I ini. 

Tetapi setelah membaca LPJ Triwulan, tidak adanya ditemui hambatan oleh seluruh Local 

Chapter, sehingga untuk agenda ini mungkin tidak ada pembahasan untuk hari ini. Harapannya 

untuk  kedepan teman-teman semua untuk National Meeting ini lebih proaktif lagi dengan 

Evaluasi Triwulan Local Chapter 



 

 

menuangkan hambatan pada LPJ Triwulan sehingga dapat kita angkat di National Meeting. 

Untuk gambaran hambatan seperti apa yang ingin didiskusikan ini mungkin aku bakal kasih 

contoh seputar perizinan dari Dekanat yang dalam perjalanannya mengalami kendala baik 

sebelum maupun saat berlangsungnya acara atau acara yang diselenggarakan ini sepi peminat, 

seperti OLMA yang sepi peminat atau jumlah yang turun drastis ke setiap tahunnya. Hambatan-

hambatan seperti itu yang dapat didiskusikan dengan NB sehingga nantinya akan dibahas pada 

saat National Meeting di agenda evaluasi NB. Dan nantinya tiap Local Chapter dapat 

membantu dalam memberikan solusi-solusi yang dapat diterapkan apabila ada Local Chapter 

yang memiliki kendala yang sama. Mungkin seperti itu harapan untuk National Meeting 

kedepan. Hari ini sudah bagus, hanya harapannya kedepan dapat lebih proaktif lagi, Jadi untuk 

agenda evaluasi itu hari ini tidak ada karena tidak adanya hambatan yang ingin didiskusikan 

pada LPJ Triwulan Local Chapter.  

Mungkin ini pak pres mau masuk terkait agenda nomor 4 silahkan pak pres.  

 

PRESIDEN 

Oke terimakasih Mela untuk kesempatannya. Ingin sedikit menambahkan saja, mungkin hari 

ini karena pertama National Meeting bagi teman-teman semua juga. Nah satu hal sebenarnya 

yang pengen aku tekanin kan memang dari tahun ke tahun evaluasinya ataupun hal-hal yang 

diharapkan oleh teman-teman Local Chapter, National Board maupun Supervising Council 

adalah agar kita semua disini bisa saling terbuka. Disini teman-teman patut bangga pada diri 

sendiri semuanya, karena ini langkah awal kita untuk saling terbuka dimana dimulai dari 

teman-teman External Officers dan juga penyelenggara Acara Nasional. Dan juga mungkin 

selama ini Chatting Nasional itu bisa dikatakan jauh dari harapan untuk kita bisa saling terbuka. 

Mungkin satu hal juga yang juga pengen aku tekanin, bahwasanya salah satu fungsi dari 

External Officer ialah sebagai sumber informasi baik itu untuk Local Chapternya sendiri, 

National Board, maupun untuk Local Chapter lainnya juga. Dan Alhamdulillah kita sudah 

mulai melaksanakan hal seperti itu. Udah mencoba untuk saling memaparkan secara verbal, 

sehingga saya harap teman-teman dapat memperhatikan dengan seksama walaupun tadi 

memang belum mempertanyakan satu sama lain, mungkin saya harap dengan teman-teman 

bisa mengakses seluruh presentasi dari Link yang sudah dibagikan oleh Internal saya juga, 



 

 

teman-teman dapat mempelajari lebih lanjut, bisa mempertanyakan juga kepada teman-teman 

Local Chapter lain untuk saling sharing informasi. Terlebih dari itu, ini juga berfungsi dalam 

pelaksanaan Rencana Strategis ALSA Indonesia sampai nanti di tahun 2022. Baik dari elemen 

akademis, internal, maupun external. Kayak misalnya ada kegiatan penulisan hukum, nah 

teman-teman dapat belajar dengan Local Chapter lain terkait bagaimana penulisan hukum yang 

benar. Lalu kegiatan sosial ataupun kegiatan-kegiatan Joint Project antar Local Chapter itu. 

Semoga dengan adanya National Meeting ini juga teman-teman sudah memiliki sense of 

belonging lah antar satu sama lain sehingga bisa saling terbuka, terutama bagi teman-teman 

External Officers. Cukup dari aku, ditunggu nanti di National Meeting selanjutnya. 

Terimakasih Mela dan teman-teman External Officers serta penyelenggara Acara Nasional. 

 

VP OF INTERNAL AFFAIRS 

Baik terimakasih pak pres untuk menutup evaluasi Triwulan Local Chapternya. Kita lanjut ke 

agenda selanjutnya, yaitu Penjabaran dan diskusi mengenai problematika yang dialami oleh 

Local Chapter. 

 

 

 

VP OF INTERNAL AFFAIRS 

Aku roll call saja, ALSA LC Unsyiah silahkan jika ada. 

 

ALSA LC UNSYIAH 

Dari kami sendiri paling terkait kurangnya partisipan dalam kegiatan yang dilaksanakan dan 

juga untuk kegiatan-kegiatan besar sulit mendapatkan bantuan sponsor dikarenakan kurangnya 

perusahaan atau instansi yang ingin membantu. Cukup. 

 

VP OF INTERNAL AFFAIRS 

Baik aku kembalikan lagi pada forum apabila ada yang ingin mengajukan saran terkait 

permasalahan yang dialami oleh ALSA LC Unsyiah silahkan. 

 

Penjabaran dan diskusi mengenai problematika yang dihadapi setiap Local Chapter. 



 

 

ALSA LC UNUD 

Izin masuk. Baik sebenarnya terkait permasalahan Unsyiah, menurut aku itu udah menjadi 

permasalahan bagi setiap LC. Buat member sendiri dikarenakan pandemi ini sehingga sudah 

jarang bertatap muka, membuat mereka semakin apatis ya kalo boleh dibilang. Karena memang 

ketemuan itu jarang, komunikasi juga kurang, dan kita punya langkah-langkah sendiri dari 

ALSA LC Unud kalo kemarin itu kita mencoba cara melalui Coordinator Bonding & Gathering 

untuk membuat pertemuan online dalam 4 minggu ini udah dilaksanakan 4 kali sebelum buka 

puasa. Jadi nanti kita kumpul bercengkrama, curhat, dan punya interaksi antar Local Board dan 

Member. Tapi memang masih terkendala sedikitnya yang berpartisipasi hanya 10-15 orang dari 

member per pertemuan. Dan untuk masalah dana kita buka paid promote dan pre order, karena 

hampir semua acara ALSA itu membutuhkan dana dan panitia panik tidak ada pemasukan 

selama pandemi, sehingga pp dan po tersebut dapat menjadi solusi. Tetapi juga ada kendalanya, 

dimana apabila paid promote yang berlebihan maka akan menyebabkan akun instagram bakal 

kena suspend. Dan untuk pre order, sebenarnya penjualan merchandise itu juga tidak mudah. 

Nah cuma tadi ada yang menarik dari ALSA LC UJ tadi dalam penyampaian progress report 

dari PALT, bahwa akan dilaksanakannya reseller. Mungkin aku pengen tau nih mekanisme 

dari teman-teman ALSA LC UJ itu seperti apa. Mungkin cukup dari aku terimakasih. 

 

VP OF INTERNAL AFFAIRS 

Baik terimakasih Abi. Mungkin langsung saja teman-teman ALSA LC UJ untuk ditanggapi. 

 

PROJECT OFFICER PALT XXVII 

Izin masuk ingin menanggapi pertanyaan teman-teman Udayana. Jadi di panitia PALT sendiri 

dalam rangka resell barang ada beberapa hal. Yang pertama itu dari barang pre loved yang 

sudah kami kumpulkan dari member, panitia, dan donatur diluar ALSA kami kumpulkan dan 

kami jual kembali barang tersebut. Yang kedua ialah mengambil barang dari toko-toko online 

yang ada. Tidak semua kami ambil, hanya beberapa yang dianggap pantas dibeli dan cocok 

untuk dijual kembali di Jember. Platform yang kami gunakan untuk reseller ini ialah Instagram, 

lalu Shopee, Lazada, dan lain lain untuk menjual barang-barang tersebut. Cukup terimakasih. 

 



 

 

VP OF INTERNAL AFFAIRS 

Baik terimakasih UJ. Bagaimana Unud apakah sudah terjawab? 

 

ALSA LC UNUD 

Iya mungkin itu sesuai ekspektasi yang aku harapkan sih penjelasannya. Terimakasih teman-

teman UJ dan PO PALT nya, semoga bisa diterapkan oleh ALSA LC Unud. Terimakasih. 

 

VP OF INTERNAL AFFAIRS 

Baik ini mungkin untuk masalah dana sudah cukup. Bagaimana teman-teman Unsyiah terkait 

saran dari ALSA LC Unud? 

 

ALSA LC UNSYIAH 

Mungkin saran dari mereka akan kami tampung dan akan kami terapkan juga di Unsyiah. 

Terimakasih. 

 

VP OF INTERNAL AFFAIRS 

Mungkin aku pengen tanya juga apakah sepi peminat itu hanya di beberapa proker atau dipukul 

rata semua proker sepi peminatnya? 

 

ALSA LC UNSYIAH 

Kalo secara keseluruhan mungkin tidak. Tapi untuk proker-proker yang dibuat di weekend 

mungkin partisipannya kurang. Mungkin begitu. 

 

VP OF INTERNAL AFFAIRS 

Oke kalo saran dari aku sih itu lebih ke pelaksanaan di waktunya. Untuk di weekend mungkin 

lebih diutamakan waktu dengan keluarga bisa jadi faktor pertama. Dan untuk meningkatkan 

nya itu bisa melalui publikasi dan yang paling efektif adalah personal approach. Itu saran dari 

aku sih wan. 

 

 



 

 

ALSA LC UNSYIAH 

Baik terimakasih Mel. 

 

VP OF INTERNAL AFFAIRS 

Iya samasama. Baik selanjutnya teman-teman ALSA LC Unand silahkan 

 

ALSA LC UNAND 

Terimakasih untuk waktunya. Kalo dari Unand sendiri sejauh ini belum ada hambatan yang 

berarti ya mel. Unand cukup. 

 

VP OF INTERNAL AFFAIRS 

Terimakasih Ridho. Selanjutnya teman-teman ALSA LC Unsri dipersilahkan. 

 

ALSA LC UNSRI 

Baik terimakasih. Untuk Unsri mungkin permasalahan umumnya sama seperti keaktifan 

member dan lain lain. Tapi kita punya permasalahan utama yaitu dekanat kita. Dekanat kita 

sangat tidak suportif baik dari segi administratif maupun hal kehadiran. Contohnya misal ada 

surat bantuan dana ataupun permohonan izin itu membutuhkan waktu yang lama banget dan 

juga prosedur administratif nya bertele-tele yang akibatnya dalam persiapan proker terhambat. 

Terus juga kendala kita lagi, karena di kepengurusan aku 2019-2020 seharusnya itu udah 

selesai, tapi dikarenakan situasi pandemi ini kita mundurin Musloknya dan akan kita 

laksanakan secepatnya mungkin di bulan Juni. Tetapi jika Juni berarti kita kan harus 

ngelaksanainnya secara online tapi kita takutnya pelaksanaan Muslok online itu tidak efektif. 

Karena karakteristik ALSA LC Unsri itu untuk hal-hal online itu kurang proaktif gitu, 

contohnya kemarin kita buat FPT untuk calon NB itu makan waktu bisa sampe 10 jam. Kita 

takutnya untuk hal Muslok ini malah memakan waktu yang lama dan juga tidak efektif. 

Mungkin mau minta saran ke ALSA LC UGM yang sudah berhasil nyelenggarain Rapimnas 

dan ALSA LC Unand yang juga mau melaksanakan Muslok secara online. Terimakasih. 

 

 



 

 

VP OF INTERNAL AFFAIRS 

Baik cukup menarik. Kalau aku bisa rangkum itu ada 2 permasalahan yaitu terkait dekanat dan 

juga Muslok online. Mungkin untuk ALSA LC UGM Pitoy bisa memberikan pencerahan.  

 

ALSA LC UGM 

Baik mungkin dari aku pribadi sebenarnya aku bukan panitia Rapim tapi teman-temanku 

panitia inti Rapim. Yang bisa aku katakan adalah ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan 

adalah bagaimana mengkondisikan agenda kegiatan yang biasa secara offline menjadi online. 

Misalnya kalo untuk agenda Muslok pembacaan LPJ mungkin atau gimana. Dari kita awalnya 

brainstorming dulu terus kita juga kalo bisa yang paling penting itu kredibilitas dari platform 

online itu sendiri. Apakah sinyal nya sudah bagus dan kontrol-kontrol nya gampang, seperti 

rapim kemarin memilih menggunakan Zoom Meeting dibanding aplikasi lain. Mungkin kalau 

ada Local Chapter yang ingin diskusi mengenai acara online ini bisa menghubungi kami via 

External Officer dan kami akan memberikan kontak PO Rapimnas. Terimakasih. 

 

VP OF INTERNAL AFFAIRS 

Terimkasih teman-teman UGM. Mungkin aku ingin menambahkan sedikit terkait teknis 

pelaksanaan online sebenarnya menyiapkan  beberapa hal penting memang krusial untuk 

dipersiapkan. Contoh seperti KSK terkait Notula, kemudian Guidebook dari kegiatan, dan time 

keeper. 

Untuk perizinan mungkin akan dijelaskan oleh Erza, silahkan masuk. 

 

CO OF ORGANIZATIONAL DEVELOPMENT 

Baik terimakasih untuk kesempatannya. Jadi disini aku ingin memberikan pendapat terkait 

permasalahan ALSA LC Unsri tadi untuk masalah birokrasi perizinan dengan Dekanat. Nah 

sebelumnya aku pengen nanya nih sama Dean terkait proses perizinan dengan Dekanat sendiri 

apakah yang mengalami kesulitan ini hanya ALSA LC Unsri ataupun seluruh Ormawa yang 

ada pada Fakultas Hukum Unsri? 

 

 



 

 

ALSA LC UNSRI 

Sebenarnya kalo sharing-sharing sama teman Badan Organisasi  lain itu sama aja sih emang 

dasar Dekanat nya aja. Dan kita juga bingung gimana cara biar Dekanat ini memberikan izin 

dengan cepat dan juga efektif. Dan juga kalau mau sharing lagi, dari Dekanat kita selama satu 

tahun kepengurusan ini menghadiri acara ALSA hanya 2 kali yaitu CLCC dan Mooting Class 

yang memang kita mengundang tokoh-tokoh besar di Sumsel dan Indonesia, sedangkan untuk 

acara lain mereka memang tidak datang sama sekali. Dan itu memang permasalahan besar sih 

bagi kita karena berpengaruh pada keaktifan member juga. 

 

CO OF ORGANIZATIONAL DEVELOPMENT 

Baik terimakasih untuk penjelasannya, izin menanyakan kembali. Berarti dari penjelasan Dean 

tadi masalah ini sudah menjadi permasalahan umum bagi Badan Organisasi yang ada di 

Fakultas Hukum Unsri. Nah apakah sejauh ini sudah ada upaya untuk membuka komunikasi 

dengan pihak Dekanat terkait permasalahan ini mungkin dari teman-teman Fakultas Hukum 

Unsri? 

 

ALSA LC UNSRI 

Kalau masalah sih belum dari kita sesama BO, karena memang belum ada forumnya dari 

Dekanat gitu dan juga interaksi antara Dekanat dan Mahasiswa itu memang semenjak Wakil 

Dekan 3 nya diganti itu memang sangat minim. Mungkin itu sih penyebabnya. 

 

CO OF ORGANIZATIONAL DEVELOPMENT 

Baik jika begitu mungkin aku akan sedikit memberikan saran bagaimana nantinya teman-

teman ALSA LC Unsri bersama Badan Organisasi lainnya di Fakultas Hukum Unsri untuk 

coba menginisiasi pertemuan antara Dekanat dan Badan Organisasi baik secara langsung 

maupun melalui pihak Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) FH Unsri untuk membicarakan 

bahwasanya mahasiswa nya saat ini sudah sangat  merasakan keresahan mengenai pola 

komunikasi antara pihak Dekanat dengan Badan Organisasi ini. Sehingga nantinya mungkin 

ditindak lanjuti dengan mengadakan suatu forum antara ALSA LC Unsri dengan pihak Dekanat 

ataupun pihak Dekanat dengan seluruh Badan Organisasi kemahasiswaan. Dan disitu memang 



 

 

perlu adanya persamaan persepsi dan tujuan antar BO untuk menyampaikan ketidaknyamanan 

para mahasiswa terhadap sikap pihak Dekanat yang seakan tidak peduli dengan kegiatan 

mahasiswa nya, sehingga nantinya diharapkan Dekanat dapat melakukan evaluasi dan 

perbaikan terkait bagaimana cara mereka mengayomi dan mendukung kegiatan mahasiswa 

nya. Karena juga sejauh ini seluruh kegiatan kemahasiswaan itu juga mempengaruhi penilaian 

akreditasi terhadap Fakultas itu sendiri. Mungkin itu saja teman-teman, terimakasih. 

 

VP OF INTERNAL AFFAIRS 

Baik terimakasih Erza. Mungkin sudah terjawab ya de? 

 

ALSA LC UNSRI 

Iya sudah terimakasih untuk sarannya Erza, Pitoy, dan juga Mela. 

 

VP OF INTERNAL AFFAIRS 

Baik. Mungkin karena ini juga mau buka puasa aku ingin memberikan pilihan nih teman-teman 

apakah kita tunda dan dilanjutkan nanti setelah buka puasa. Atau kita cukupkan terkait 

problematika ini dan apabila ada yang belum terjawab mungkin bisa menghubungi Internal. 

Bagaimana teman-teman mungkin bisa tulis di chat. 

Baik teman-teman apabila sepakat untuk dicukupkan dapat katakan sepakat dan apabila tidak 

maka akan kita lanjutkan. 

Baik ada saran dari Undip, kalau ada pembahasan General tidak masalah jika dilanjut, tetapi 

kalau tidak maka dicukupkan saja. 

Disini aku kembalikan lagi pada teman-teman apa masih ada problematika yang ingin 

dipaparkan di sisa waktu 20 menit ini? 

 

ALSA LC UNUD 

Izin masuk. Dari ALSA LC Unud sendiri ingin menginformasikan bahwa dikarenakan adanya 

Covid ini mengakibatkan program-program kerja kita mundur terutama untuk ALSA Visit 

bareng Unair dan Undip, kemungkinan ini ditiadakan nih teman-teman dan ALSA LC Unud 

berharap jikalau suatu saat ALSA LC Unud memiliki suatu program kerja Joint Project yang 



 

 

bisa dilaksanakan secara online, mohon keterbukaan teman-teman untuk bisa bekerjasama 

dengan ALSA LC Unud ya terimakasih. 

 

VP OF INTERNAL AFFAIRS 

Baik terimakasih Abi. 

Dan untuk pembahasan ini apakah mau dilanjut atau ingin dicukupkan saja? 

 

ALSA LC UNPAD 

Izin masuk. Untuk menanggapi hal ini, mungkin kalau dari aku berpikir untuk melanjutkan 

saja mengingat selama berlangsung National Meeting ini ada beberapa teman-teman yang 

sudah berbuka puasa di WITA. Sehingga jika dicukupkan untuk teman-teman WIB, mungkin 

agak kurang mengenakkan untuk teman-teman di WITA. Cukup. 

 

VP OF INTERNAL AFFAIRS 

Oke terimakasih aul. Apa ada tanggapan lain teman-teman? 

Silahkan Nanda. 

 

ALSA LC UJ 

Izin masuk. Dari ALSA LC UJ buat teman-teman yang ingin memaparkan problematikanya 

bisa segera izin masuk aja untuk mempersingkat waktu. Karena posisinya di Jember juga udah 

berbuka puasa 5 menit yang lalu, terimakasih. 

 

VP OF INTERNAL AFFAIRS 

Baik dapat aku simpulkan kita mau berhenti di 17.40 atau bagaimana? 

Jika sepakat, katakan sepakat. 

 

FORUM 

Sepakat. 

 

 



 

 

VP OF INTERNAL AFFAIRS 

Baik jika begitu kita manfaatkan sisa waktu ini bagi teman-teman yang ingin memaparkan 

problematikanya silahkan. 

Baik saya roll call saja ya.  

 

ALSA LC UNSYIAH 

Cukup. 

 

ALSA LC UNAND 

Cukup. 

 

ALSA LC UNSRI 

Cukup. 

 

ALSA LC UNPAD 

Cukup. 

 

ALSA LC UI 

Cukup. 

 

ALSA LC UGM 

Izin masuk. Izin sharing aja sebentar terkait problematika dari ALSA LC UGM. Jadi di dalam 

matrikulasi ALSA LC UGM itu terdapat paruh pertama dan paruh kedua, dimana beberapa 

proker di paruh pertama tidak bisa dilakukan karena pandemi Covid-19 ini. Maka dari itu kami 

juga punya solusi dimana mungkin Local Chapter lain juga menerapkannya yaitu dengan 

memindahkan proker ke paruh kedua ataupun melaksanakannya online atau menggabungkan 

proker-proker menjadi satu. Cukup terimakasih. 

 

VP OF INTERNAL AFFAIRS 

Baik terimakasih UGM untuk sarannya. kita lanjut roll call nya. 



 

 

ALSA LC UNDIP 

Cukup. 

 

ALSA LC UNSOED 

Cukup. 

 

ALSA LC UNAIR 

Cukup. 

 

ALSA LC UB 

Cukup. 

 

ALSA LC UJ 

Cukup. 

 

ALSA LC UNHAS 

Cukup. 

 

ALSA LC UNSRAT 

Cukup. 

 

ALSA LC UNUD 

Cukup. 

 

VP OF INTERNAL AFFAIRS 

Baik jika begitu berakhir sudah agenda kita untuk penjabaran problematika dan agenda 

selanjutnya adalah pengumuman-pengumuman. Silahkan National Board dan Local Chapter 

apabila ada. 

 

 



 

 

 

 

SECRETARY GENERAL 

Izin masuk. Terimakasih Mela untuk kesempatannya. Aku hanya ingin mengingatkan teman-

teman buat member nya yang masih tertarik untuk mengirmkan artikel untuk ALSA 

Internasional Magazine masih bisa dikirimkan sampai jam 8 malam ini ya. Aku himbau kepada 

semua untuk mengirimkan dulu ke aku jangan langsung kirim ke International Board. 

Terimakasih. 

 

ALSA LC UNAND 

Izin masuk. Selamat sore teman-teman Local Chapter dan National Board ALSA Indonesia 

saya selaku VD External Affairs ingin mengucapkan terimakasih untuk kerjasamanya selama 

setahun ini. Insya Allah tanggal 19 Juni kami akan mengadakan Musyawarah Lokal ke 4 secara 

online. Mewakili Febe Manurung selaku Director ALSA LC Unand 2019-2020 pamit undur 

diri dan dengan ini pemaparan dan meeting terakhir yang dilakukan oleh Local Board kami. 

Terimakasih atas kerjasamanya semoga dapat bertemu lagi di lain kesempatan. Semoga teman-

teman yang lain yang akan dan sedang menjalankan program kerja selalu dilimpahi keberkahan 

dan kelancaran. Dengan ini saya Ridho Perdana pamit undur diri. ALSA, Always be One! 

Terimakasih. 

 

VP OF INTERNAL AFFAIRS 

Baik terimakasih Ridho. Semangat untuk teman-teman Unand, semoga dilancarkan, cepet 

lulus, sukses, dan salam untuk teman-teman Unand yang lain. 

Mungkin bisa kita lanjut ke teman-teman Unsri silahkan. 

 

ALSA LC UNSRI 

Baik terimakasih. Sama dengan Unand, Unsri dalam waktu dekat akan melaksanakan Muslok 

dan berarti ini National Meeting aku sebagai External Officer. Terimakasih teman-teman 

National Board dan Local Chapter lainnya untuk kerjasamanya selama ini. Dengan ini saya 

dan teman-teman Local Board pamit undur diri, sampai jumpa teman-teman. 

Pengumuman-Pengumuman. 

 



 

 

VP OF INTERNAL AFFAIRS 

Terimakasih de, sukses untuk teman-teman ALSA LC Unsri semoga dilancarkan segala 

urusannya. 

Masih ada lagi yang ingin masuk? Jika tidak maka akan kita cukupkan. 

 

FORUM 

Cukup. 

 

ALSA LC UNUD 

Izin masuk. Aku mewakili teman-teman ALSA LC Unud ingn mengucapkan mohon maaf lahir 

batin minal aidzin wal faidzin. Semoga teman-teman mendapatkan berkah di puasa Ramadhan 

ini dan lebaran tahun ini. 

 

VP OF INTERNAL AFFAIRS 

Baik aku juga mohon maaf lahir dan batin mewakili National Board mungkin ada salah kata 

dan perbuatan sejauh ini kami mohon maaf semuanya. Semoga puasa kita diterima amin. 

Oke kita langsung ke sesi foto ya. 

 

-Sesi Foto Bersama- 

 

VP OF INTERNAL AFFAIRS 

Terimakasih telah berpartisipasi dalam National Meeting pertama ini. Ini cuma diadain setiap 

Triwulan, aku mohon teman-teman benar memanfaatkan wadah ini untuk temu kangen, 

sharing, menjalin silaturahmi, dan semoga semakin seru. Oke kita cukupkan. 

 

Wassalamualaikum Wr. Wb. 

Om Santi Santi Om 

Namo Budhaya. 

 

 



 

 

Seluruh agenda National Meeting Triwulan I sudah selesai dibahas. National Meeting 

Triwulan I diakhiri dengan doa dan selesai pada pukul 17.38  WIB. 

 

Demikian notula National Meeting Triwulan I ini dibuat agar dapat digunakan  

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

dalam pembuatan notula tersebut.  

Semoga bermanfaat! 

 

 

 


