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Agenda pada National Meeting Triwulan III yaitu : 

1. Progress Report penyelenggaraan acara nasional ALSA Indonesia: 

a. Progress Report National Moot Court Competition XXIV, Aceh oleh 

ALSA LC Universitas Syiah Kuala; dan 

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

ALSA LC Universitas Hasanuddin; 

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

3. Penjabaran dan diskusi mengenai problematika yang dihadapi setiap Local 

Chapter serta evaluasi dan concern; 

4. Pembahasan pelaksanaan Rencana Strategis ALSA National Chapter Indonesia 

2020-2022; 

5. Farewell Speech External Officer; dan 

6. Pengumuman-pengumuman. 

   

 

 

VP INTERNAL AFFAIRS 

Assalamualaikum Wr,Wb,. 

Shalom, 

Om Swastiastu, 

AGENDA 

Progress Report penyelenggaraan acara nasional ALSA Indonesia 



 

 

 

 

 

Namo Buddhaya, 

Selamat siang teman-teman semua 

Terimakasih sudah meluangkan waktunya untuk hadir pada Natmeet yang kali ini, 

mungkin sebelum kita mulai, kita buka dengan doa dulu ya. 

 

-National Meeting Triwulan III dimulai dengan doa- 

 

Okay berdoa selesai. kita langsung aja ke agenda pertama, yaitu progress report dari 

acara nasional, yang pertama temen-temen USK dipersilahkan untuk NMCC. 

 

-Pemaparan Progress Report National Moot Court Competition XXIV, Aceh oleh 

ALSA LC Universitas Syiah Kuala- 

 

VP INTERNAL AFFAIRS 

Okay mungkin ada dari temen-temen yang ingin bertanya? 

 

COOR EVENT NMCC MA XXIV 

Kemarin ada technical meeting, mungkin boleh diberi tahu ngga apakah ada kendala, 

nanti aku follow up question  

 

ALSA LC UNUD 

untuk pelaksanaanya tidak ada kendala yang berarti, selain teknis. dan tementemen 

UGM menannyakan baha apakah bisa juknisnya diubah. jadi pada intinya junknisnya 

bisa id ubah namun di thecnical meeting yang selanjutnya 

 

VP INTERNAL AFFAIRS 

okei terima kasih banyak bryan, mungkin bisa dijadikan catatan bagi teman-teman 

pnitia nmcc kedepanya, untuk Farhan apakah ada tanggapan lagi? 

 

 

 



 

 

 

 

 

ALSA LC UNPAD 

kapan penentuan online apa offline nya dan apakah junknis masih bisa di ubah setiap 

Technical meeting atau tidak? 

 

COOR EVENT NMCC MA XXIV 

mungkin kebetulan ada Nabila jdi Nabila yg akan menjawab 

 

PO NMCC MA XXIV 

jadi untuk menjawab pertnyaan dari temen-temen unpad tadi sebenafrnya untuk 

penetuan daring atau luring itu sudah pernah dilaksanakan melalui chating director dan 

sudah pasi daring, dn untuk di zoom pertemuan dengan observer dan delegasi itu khusus 

untuk menjelaskan tentang teknis perekaman video. Jadi setelah ada teknis perekaman 

sidang, jadi ada kebingunagn dari teman-teman local chapter maupun teman-temna 

delegasi lainya yang belum pernah bergabung kedalam nmcc itu terkait seperti apa 

perekaman sidang yang sudah panitia siapkan dan zoom itu berguna untuk meng clear 

kan itu. jadi bukannya kita akan mengadakan pertemuan Kembali untuk memperbaiki 

juknisnya itu karna itu sifatny sudah pasti seperti itu.  

 

Nah yang dimaksud Farhan tadi di pertemuan technical meeting itu bakaln 

membahasyang lebih pasti contohnya untuk video sidang final nantinya kalua ada 

perseta yang sudah mengirim video namun tidak masuk final mereka meminta videonya 

udah tidak diputarkan dan memberikan password di dalam flashdisk nya. jadi karena 

yang dibahas hanya mengenai perekaman sidang dan bukan secara general makanya 

pertanyaan pertanyaan lain tidak dijawab dan bukannya karena panitia tidak siap untuk 

menjawab. makanya saat technical meeting itu ditanyakan apakah mau diakomodir 

pertanyaan lainya namun temen-temen forum tidak menginginkannya jika 

membahasnya karna waktunya juga singkat. maka dari itu jika ada yang ingin 

ditanyakan terkait hal hal yang sudah ada di proposal dan junknis maka akan di bahas 

di forum yang lebih sacral yang nantinya akan dihadiir juga oleh teman-teman national 

board lainya  

 



 

 

 

 

 

Soalnya kemarin sempat ada perbincangan bahwasanya di setiap technical meeting 

bawa akan bisa dirubah juknisnya disetiap technical meeting mungkin nanti bisa aku 

sampaikan pada teman-teman yang memiliki pertanyaan terkait hal ini 

 

VP INTERNAL AFFAIRS 

benar yang yang sudah diaktakan oleh nabila tadi bahwa teknis pelaksanaan nya sudah 

disepakati untuk diadaakan secara daring. jadi kemarin di chating director sudah di 

berikan pandangan umum terkait tenis pelaksanaannya baru di chating director 

selanjutnya disepakati untuk diadakan secara daring.  

 

Mungkin pesan dari aku sendiri untuk technical meeting selanjutnaya untuk hal hal 

yang menjadi questioning bisa disiapkan kan untuk ditanyakan kepda teman-teman 

penitian nantinya. dan juga bila aad aprtanyaan yang ingin ditanyakan secepatnya bisa 

ditanyakan kepada teman-teman kepanitian secara lanjut maupun national board. 

 

Baik dapat dicukupkan ya teman-teman untuk progress report teman-teman Panitia 

NMCC? Terimakasih sudah memaparkan progress nya, sukses dan semangat terus 

sampai akhir NMCC rampung dan selesai. Mungkin selanjutnya ke progress Munas. 

 

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

Universitas Hasanuddin- 

 

VP INTERNAL AFFAIRS 

Thank you pemaparannya aidil! Mungkin silahkan teman-teman yang ingin bertanya 

 

ALSA LC UNSRI 

Untuk target partnershipnya pada media partner itu tadi kan tingkat nasional ya kak, 

untuk hal ini itu media partner dalam media apa? televesi atau instagram-instagram 

promotion? 

 

 



 

 

 

 

 

ALSA LC UNHAS 

untuk media yang kita gaet it sangat optimis untuk mengaet demia nasioanal abaik local 

maupun nasional. kita sendiri sudah reach namun belum ada balasan. semoga di akhri 

tahun ini sudah ada jawaban terkait ini 

 

ALSA LC UNSRI 

izin memberi saran kak, Mungkin bila menargetkan tv nasional bisa kasih feedback 

yang menarik kakak-kakak sekalian, kalo sekedar pecamtuman logo sepertinya itu 

kurang menarik. Mungkin bisa diajak kerjasama langsung, misal kakak kaka ingin 

kerjsama dengan NET TV, mungkin nnti seminar nya itu Live dari Youtube Net TV 

dan bisa kasih tau galo cangkupan ALSA dari nasional dan internasional jadi kakak-

kakak bisa menawarkan engangement di YouTube Net TV tersebut. 

 

ALSA LC UNHAS 

baik terma kasih Saranya sangat baik nanti mungkin bis akami konsedirasikan Kembali  

 

ALSA LC UJ 

untuk kepasitian pelaksanaan semuns itu kira-kira dari teman-teman semunas kapan ya. 

lalu jika sudah ada kepastiannya apaka sudah ada kepastian terkait teknisnya. 

 

ALSA LC UNHAS 

jadi untuk kepastian itu belum bisa kita pastikan, maka dari itu untuk kepastian kita 

akan dipastikan daric hating director selanjutnya dan ini merupakan salah satu kendala 

kita juga. namu dari kepanitianna untuk pengumpulan dana itu kita sudah siapkan untuk 

offline namun jika memang dipindahkan menjadi hybrid kita juga akan bersiap untuks 

eluruh situasi 

 

VP INTERNAL AFFAIRS 

itu tadi ada pertanyaan dari reza terkait teknisnya apakah sudah disipakan 

 

 



 

 

 

 

 

ALSA LC UNHAS 

untuk teknisnya sudah disiapkan semua. jadi jika chating director nanti ada yang sudah 

diubah maka kami sduah siap jadi kami juga mengusahakan untuk kepastianya 

dipercepat agar nanti kita bis focus ke satu teknis saja 

 

VP INTERNAL AFFAIRS 

mungkin aku izin bertanya seklain follow up dari pertanyaan saat rakor munas kemarin. 

dari universitas sediri itu sudah disetujui untuk tenis kegiatannya atau akan diadakan 

audiensi lagi. 

 

ALSA LC UNHAS 

untuk terkait itu yang melakukan konsultasi kan director namun sejauh ini director 

sudah bertemu dekanat dan dari mereka diberikan kebebasan bagi kepanitiaan apakah 

dilakukan secara full offline maka akan dipersilahkan tergantung kesiapan dari 

kepanittiaanya dengan dengan kondisi kepanitiann yang akan mempertanggung 

jawabkan, namun dari dekanat merekomendasikan untuk diadakan secar hybrid 

mengingat kondisi sekarang. 

 

VP INTERNAL AFFAIRS 

Baik thank you so much semuanya! Thank you aidil dan taufiquur yang sudah 

memaparkan dan semoga sukses dan lancar terus kedepannya yaa. Kita lanjut ke agenda 

selanjutnya yaaa. 

 

 

 

VP INTERNAL AFFAIRS 

Okay kita lanjut ke agenda selanjutnya yaitu progress signature program Local 

Chapters yaaa, aku buka voluntree aja yang mau deluan dipersilahkan  

 

-Pemaparan Siganture Program ALSA LC Unpad- 

 

Progress Report terkait Signature Program dari tiap Local Chapter 



 

 

 

 

 

VP INTERNAL AFFAIRS 

Okay Thank you! Silahkan yang ingin bertanya  

 

ALSA LC UNSOED 

izin bertanya untuk lamp ini kan proker baru yang ada di kepengurusannya Haykel kan  

izin bertanya gab. selama pelaksanaan apakah ada evaluasi atau kendala berarti dari 

pelaksanananya karna ini menyangkut banyak pihakn kan ya. 

 

ALSA LC UNPAD 

betul ini pertama kali proker di Haykel, dan pastinya dalam membuat ini 

brainstormingnya ama makanya kita menggodok terus sama pihak external karna kita 

harus obey einginan mereka. paling kendalanya yang aku rasa selaku panitia itu kan 

setiap mentor ada kurikulum yang berdeba” materinya. jadi suka ada omongong antara 

mentor terkait banyaknya pertemuan. padahal di dalam sop kit aitu sudah dibuat 

minimal pertemuan itu 2 kali seminggu, mungin karan ada mentor yang semangat  dan 

materinya juga padat mka ada yang mengadakan tiap minggu 4 kali. 

 

ALSA LC UNSOED 

mungkin cukup keren banget acaranya mungkin bisa diteruskan di tahun tahun 

selanjutnya 

 

ALSA LC UNPAD 

munngkin aku bersyuur karna mentor aku itu spesifit materinya, mungkin hambatanya 

lebih ke kesibukan mentor yang harusnya sebulan 2 kali jadi sebulan sekali jadi 

kurikulum yang sudah dibuat sama mentor aku itu membuat satu kali meet itu Panjang 

pembahasanya jadi agak jenuh. namun sisanya di guide semua, jadi akhrinya mentornya 

ngajak e kantor untuk meeting sama pihak parner nya. ada juga yang meetingnya selalu 

offline. dari menti nay harus bisa beradaptasi sama mentornya. jadi kalo aku itu lebih 

stirct jadi kaya dapet dosen yang enak dan ngga enak gitu. 

 

 



 

 

 

 

 

VP INTERNAL AFFAIRS 

untuk LAMP itu pembentukan kurikiulum itu siapa aja dan sistemnya seperti apa? 

 

ALSA LC UNPAD 

Kita itu sistemnya kalau di lawdev kita haru mengajukan permohonan asistensi dari 

jauh jauh hari jadi ngga bisa tiba tiba minta bantuan. jadi lamp in ikan ada di bawah ext 

sama dna. jadi saaat menggodok kurikulum ini anak anak yang mendafta ini banyak 

yang aneh aneh ada yang mau space law. brainstormingnya sekita 1 bulannya gitu jadi 

meliha mente nyam au apa dan mentornya sanggupnya apa. jadi kita zoom Bersama 

mentornya untuk diskusi. jadi coba Menyusun dulu baru diskusi Bersama abang-

mbanya. 

 

VP INTERNAL AFFAIRS 

Baik kita cukupkan untuk teman-teman Unpad ya, terimakaaish Gabby, Jagad dan 

Haura! Kita lanjut ke unsoed 

 

-Pemaparan Siganture Program ALSA LC Unsoed- 

 

VP INTERNAL AFFAIRS 

Okay silahkan teman-teman yang ingin bertanya 

 

ALSA LC UNAND 

ALSA refresh itu itu dilakuan perbulan berapa kali dan untuk memastikan bahwa 

bodning secara online tetep berjalan dan tetap dapat esensinya 

 

ALSA LC UNSOED 

dilakukan 2x selama satu tahun kepunguruasn, untuk tiu kita chat member satu satu lalu 

untuk di grouo besar di cairkan suasananya, lalu untuk proker yang butuh member 

zoom nya dia Bersama-sama. contoh alsa refresh itu itu moderatornya diajak agar lebih 

warm agar lebih bisa meng inklusi semuanya 

 



 

 

 

 

 

VP INTERNAL AFFAIRS 

agenda alsa refresh apa aja 

 

ALSA LC UNSOED 

karna kita sudah hampir di ujung kepengurusan jadi mungkin sudah mulai bosan 

dengan agenda agenda yang bentuk sidang dan akademik makanya kita bikin alsa 

refresh untuk agendanya nonton film bareng, lalu ada quiz pertanyaan film nya terkait 

apa. Setelah nonton film kita bertanya tanya terkait firm nya gimana, lalau melaui game 

setelah film nya jadi tambha bonding 

  

VP INTERNAL AFFAIRS 

saran dari aku mungkin alau mau diadakan lagi bisa menambhakan sesi bikin sharing 

curhat” dan sharing permasalahan di alasan gitu  

 

ALSA LC UNAIR 

gimana cara mengatasi lagging di dalam pemutaran film biar orang orang nyaman 

nonton 

 

ALSA LC UNSOED 

jadi di pwt kan sinyalnya jelek, jadi yang jadi oprator itu dari Jakarta atau lokasinya 

amna untuk sharescreen 

 

VP INTERNAL AFFAIRS 

film nya tentang apa 

 

ALSA LC UNSOED 

film nya judulnya bebas, jadi kita milih film yang memang bisa di terima semuanya 

dan bisa relate dan aman serta tidak membebani fikiran dan relate di kehidupan 

 

VP INTERNAL AFFAIRS 

Okeedeeh, thank you teman-teman dari Unsoed, selanjutnya aku persilahkan ke Unair 



 

 

 

 

 

 

-Pemaparan Siganture Program ALSA LC Unair- 

 

VP INTERNAL AFFAIRS 

ok silahkan temen-temen apakah ada yang mau bertanya ke LC Unair? 

Ini menarik deh program ALSA LC Responsibility, edukasi yang diajarin ke anak 

yatim, nah materinya apa aja yang diajarin? Matematika, Bahasa inggris gitu? 

 

ALSA LC UNAIR 

Dari panitia beda tiap minggu, Basic maner di day 1 terus Bahasa inggris juga besoknya 

itu sih. Sama ada latihan inagurasi, latihan nari nari gitu 

 

VP INTERNAL AFFAIRS 

Ok dari aku cukup, temen-temen cukup juga ya. Makasi banyak oce, gusti dan Vienna, 

aku lanjut dulu yaa ke Unhas 

 

-Pemaparan Siganture Program ALSA LC Unhas- 

 

VP INTERNAL AFFAIRS 

Thank you aidil dan teman-teman unhas, silahkan yang ingin bertanya 

 

VP INTERNAL AFFAIRS 

ALSA vocation itu kegiatanya kan pergi pegi dan ngumpul ngumpul perizinannya 

gimana ya 

 

ALSA LC UJ 

Iya, ALSA vocation itu ada batasnya ngga dan harus vaksin atau antigen ngga 

 

ALSA LC UNHAS 

Untuk itu ngga ada jadi kalau anak anak berasa kurang sehat bisa tidak datang karena 

tanggung jawab masing masing karan kan tujuannya pada akhirnya buat senang senang 



 

 

 

 

 

 

Untuk mekanismenya ada pembicara dan memang terhubung dan membahas di 

breakout room lalu panitia akan membuat kaspos lagi yang sama dengan moocourt 

NMCC mahkamah agung. jadi bisa menjadi acuan untuk mahasiswa baru untuk 

mendaftar sebagai delegasi NMCC piala agung 

 

VP INTERNAL AFFAIRS 

Mungkin dari aku saran untuk alsa vocation bisa dilakukan form assament Kesehatan 

buat safety karenakan teman-teman pergi kepantai pantai takutnya teman-teman jadi 

cluster baru tujuannya biar tetep fun dan safe 

 

Okay, mungkin karena dirasa cukup, kita lanjut ke temen-temen Undip 

 

-Pemaparan Siganture Program ALSA LC Undip- 

 

VP INTERNAL AFFAIRS 

Okeee mantap, mungkin dipersilahkan langsung yang ingin bertanya 

 

ALSA LC UJ 

Internal competition yang rangkaian acaranya ada kompetisi dan seminar aku izin 

bertanya untuk sistemnya itu apakah memang kopetisinya sama dengan teman seminar 

ALSA LC UNDIP 

Sama 

 

VP INTERNAL AFFAIRS 

hasil film pendeknya dikirim kemana? 

 

ALSA LC UNDIP 

nanti di upload di youtube sebagai bentuk apresisasi 

 

 



 

 

 

 

 

VP INTERNAL AFFAIRS 

Sip, Thank you anggie. karena cukup untuk temen-temen Undip, aku lanjutkan ke UJ 

 

-Pemaparan Siganture Program ALSA LC UJ- 

 

VP INTERNAL AFFAIRS 

Thank you silahkan yang ingin bertanya 

 

ALSA LC UGM 

webinar nasional kan pelaksanaanya berdekatan, apakah topiknya bersambung apa 

berbeda, lalu program video conference an itu di bawah lawdev. nah kalo temen-temen 

di bawah pr jadi koordinasinya gimana ya? 

 

ALSA LC UJ 

Untuk tema nya itu jauh berbeda vian jadi vol 1 dan 2 nya temanya sangat berbeda. 

Terkait vidcon itu diharapkan dapat memperluas relasi jadi sifatnya lebih bentuk 

webinar jadi koordinasi nya langsung kepada vd ext dan vd aa jadi dilaksanakan 

pembahasan Bersama terkait isu yang akan diisi dalam tor tersebut  

 

ALSA LC UGM 

thankyou udah jelas 

 

VP INTERNAL AFFAIRS 

yang membedakan OLMA dan open house apaa? 

 

ALSA LC UJ 

Open house itu kegiatan pengenalan awal, jadi di uj ada pengenalan ukm namun 

waktunya singkat jadi dilaksanakan alsa open house namun sifatnya tidak wajib untuk 

semua member 

 

 



 

 

 

 

 

VP INTERNAL AFFAIRS 

Mungkin bisa di contoh untuk temen-temen yang kesulitan mencari calon anggota bisa 

banget menerapkan open house ini, baik kalau gitu kita next ke LC selanjutnya yaitu 

LC Unsri aku persilahkan 

 

-Pemaparan Siganture Program ALSA LC Unsri- 

 

VP INTERNAL AFFAIRS 

Ok terimakasih humay dipersilahkan yang ingin bertanya 

 

ALSA LC UI 

Terkait Social Project, penentuan desa binaan bagaimana. apakah melalui assessment 

terlebih dahulu untuk menentukan urgensinya. dan juga respon dari masyarakat 

desanya gimana 

 

ALSA LC UNSRI 

kita datang dulu ke sekita 6 desa terlebih dahulu, lalu setelah menemukan desa yang 

terbuka kami menemukan desa yang cocok karna selarah dengan tujuan program 

kerjanya jadi kami itu menjalankan social project ini selama 1 tahun , lalu selai itu kami 

juga mengajarkan pengembangan interprenure karan des aini salh satu desa yang 

menghasilkan desa penghasil jambu air tebesar di Palembang makan dari itu kita 

melaksanakan program nya disini 

 

VP INTERNAL AFFAIRS 

checking ke desa binanya nya berapa kali dalam setahun 

 

ALSA LC UNSRI 

checking nya dilaksanaan 2 minggu setelah acara dilaksanakan kami checking kepada 

kepala desa dan juga kepada masyakat apakah materinya memang membantu warga 

disana  

 



 

 

 

 

 

VP INTERNAL AFFAIRS 

Saran dari aku mungkin bisa diberikan video tutor terkait interprenureship maupun teori 

tero yang sudah diajarkan agar ilmunya sustainable ajaa, baik kalau gitu kita next ke 

LC selanjutnya yaitu LC UI aku persilahkan 

 

-Pemaparan Siganture Program ALSA LC UI- 

 

VP INTERNAL AFFAIRS 

Ok, silahkan yang ingin bertanya kepada Matthew 

 

ALSA LC UNAND 

Summer school itu apakah ada target tersendiri dan apakah harus ke panti asuhan? 

 

ALSA LC UI 

Setiap tahun program kerja ini memang dilaksanakan di panti asuhan darul ilmi, dan 

kada kami juga datang sea see world atau dufan untuk give back ke mereka 

 

ALSA LC UB 

pengajaranya itu setip tahun apakah berbeda” Bahasa ingrisnya atau tiap tahun diselingi 

dengan jalan-jalan baru English 

 

ALSA LC UI 

Jadi itu dua kegiatan jadi study neglish dan summer school nya berbeda-beda  

nah kalu summer school itu lebih ke seneng-senengnya? 

 

ALSA LC UB 

kegiatan yang berkaitan dengan panti darul ilmi ini ditutup dengan summer school 

 

ALSA LC UI 

Jadi biasanya tiap tiap bulan biasanya 10x untuk English, 



 

 

 

 

 

Namun semenjak covid dikuringain menajdi 5x sebulan, dan ditutup dengan summer 

school untuk rekreasi, namun karna covid jadi rekresinya dilaksanakan di panti asuhan 

itu snediri 

 

ALSA LC UJ 

Untuk visit ke traveloka itu apakah ada virtual tournya 

 

ALSA LC UI 

betul ada jadi sebelum pembicara menjelaskan, maka dijelaskan dahulu terkait 

company nya 

 

ALSA LC UJ 

Untuk virtual tour nya apakah Live atau disiapkan 

 

 

ALSA LC UI 

Sudah disiapkan dari company nya 

 

 

VP INTERNAL AFFAIRS 

Baik thank you semua yang sudah bertanya kepada temen-temen LC UI, selanjutnya 

kita next aja ke LC Unand 

 

-Pemaparan Siganture Program ALSA LC Unand- 

 

VP INTERNAL AFFAIRS 

Baik thank you pemaparannya, silahkan yang mau bertanya 

Mungkin saran terkait kendala proker sepeda mungkin temen-temen bisa membuat pre 

event secara online agar bisa meng akomodir seluru member yang memang 

berhalangan untuk hadir di padang 

 

 



 

 

 

 

 

ALSA LC UNAND 

Baik terima kasih kak 

 

VP INTERNAL AFFAIRS 

Samasamaaa, aku lanjut yaa ke ALSA LC Unsrat 

 

-Pemaparan Siganture Program ALSA LC Unsrat- 

 

VP INTERNAL AFFAIRS 

Baik, aku ingatkan kepada teman-teman unsrat kedepanya untuk progres report 

signature program untuk dilaksanakan sesuai SOP ya. 

Silahkan temen-temen EO lainnya yang ingin bertanya 

ALSA LC UNSRI 

terkait ALSA soft skills itu apakah akan melakukan kegiatan lain selain yang telah 

dipaparkan? 

 

ALSA LC UNSRAT 

Untuk hal ini masih kita rencanakan 

 

VP INTERNAL AFFAIRS 

Baik. Thank you ya! kita lanjut aja yaa ke temen-temen ALSA LC USK 

 

-Pemaparan Siganture Program ALSA LC USK- 

 

VP INTERNAL AFFAIRS 

Okay thank you, aku tanya deluan ya, untuk affection itu rangkayanya berhubungan 

stau sam Alaina atau nggak? 

 

ALSA LC USK 

Iya berhubungan, jadi affection itu ada konser dan charity jadi seperti penggalangan 

dana 



 

 

 

 

 

 

VP INTERNAL AFFAIRS 

Ohh okok menarik ya, okedeh mungkin karena cukup aku lanjut lagi aja ke LC UGM 

 

-Pemaparan Siganture Program ALSA LC UGM- 

 

VP INTERNAL AFFAIRS 

Thank you teman-teman UGM, luar biasa program kerjanya udah bagus bagus banget 

dan thoughtful, semangat untuk musyawarah lokal nya yang sudah menghitung hari 

Okay, mungkin kita langsung lanjut aja ke UB yaa 

 

-Pemaparan Siganture Program ALSA LC UB- 

 

VP INTERNAL AFFAIRS 

Okay, silahkan teman-teman yang mau bertanya 

 

ALSA LC UNPAD 

itu target east java summit itu siapa aja dan output yang dihasilkan apa aja 

 

ALSA LC UB 

Jadi di east java summit itu yang diudang itu dari berbagai bidang hukum, dan produk 

hukum kita itu di review dulu sehinggaproduk hukumnya tidak asal asalan 

 

VP INTERNAL AFFAIRS 

Untuk syarat menjadi delegasinya itu seperti apa dan berapa lama masa exchange nya? 

 

ALSA LC UB 

Syarat jadi delegasi itu ada standarnya sendiri itu kurang lebih yaitu sama dengan acara 

nasional, untuk dengan ui 2 minggu dan unpad 28 bulan , dan para delegasinya di 

tempatkan di setiap program jadi temen-temen ub ada yang berpartisipasi ikut ke 

summer school UI dan seterusnya 



 

 

 

 

 

 

VP INTERNAL AFFAIRS 

Baik, terimakasih haikal dan teman-teman UB. Silahkan selanjutnya ALSA LC Unud 

 

-Pemaparan Siganture Program ALSA LC Unud- 

 

VP INTERNAL AFFAIRS 

Aku izin tanya sedikit ya, apa aja agenda ALSA goodbye, dan siapa saja pesertanya? 

 

ALSA LC UNUD 

ALSA goodbye cuman sama member dan local board aja dan nantinya akan ada 

semacam awarding gitu mek 

 

VP INTERNAL AFFAIRS 

Ok terimakasih temen-temen Unud, mungkin temen-temen Local Chapters udah 

memaparkan seluruh progressnya ya, kita lanjut aja ke agenda Natmeet selanjutnya 

 

 

 

 

VP INTERNAL AFFAIRS 

Baikk untuk agenda disini kita harap temen-temen bisa diskusi soal problematika 

temen-temen atau kendala yang bisa kita bantu selesaikan bersama, bareng National 

Board dan LC lainnya. Mungkin mengenai Muslok? Mungkin keuangan LC? Atau 

kendala apapun secara general? 

 

Ada yang mau masuk? Atau bisa dicukupkan? 

 

FORUM 

Cukup 

 

Penjabaran dan diskusi mengenai problematika yang dihadapi 

 setiap Local Chapter serta evaluasi dan concern 



 

 

 

 

 

VP INTERNAL AFFAIRS 

Okay karena udah pada cukup, kita move ke agenda selanjutnya ya 

 

 

 

 

VP INTERNAL AFFAIRS 

Selanjutnya diskusi problematika pelaksanaan renstra, kan udah pada di penghujung 

dari kepengurusan, dan harus buat laporan renstra tahunan, mungkin ada kendala yang 

ingin di diskusikan?  

 

FORUM 

Cukup 

 

VP INTERNAL AFFAIRS 

Okay, mungkin kita cukupkan ya, kita lanjut aja ke agenda selanjutnya 

 

 

 

VP INTERNAL AFFAIRS 

Baik ini dia agenda yang ditunggu tunggu oleh semuanya, karena sebentar lagi banyak 

yang akan melaksanakan musyawarah lokalnya, terutama Vian paling deket yaa berapa 

hari lagi Vian? 

 

ALSA LC UGM 

5 hari lagi kaaaak 

 

VP INTERNAL AFFAIRS 

huhu sedih banget, okk kita langsung aja farewell speech dulu aku persilahkan  

 

-Farewell speech oleh masing-masing External Officers  

yang akan melaksanakan Musyawarah Lokal- 

Pembahasan pelaksanaan Rencana Strategis  

ALSA National Chapter Indonesia 2020-2022 

Farewell Speech External Officer 



 

 

 

 

 

VP INTERNAL AFFAIRS 

Okay! Terimakaish temen-temen semua last speech nya.. karena udah semua. Aku 

harap semua sukses musloknya, semangat dan jangan lupa istirahat, walaupun masih 

ada beberapa proker, tapi jangan terlalu di forsir dan jangan lupa untuk istirahat 

sebelum melaksanakan dan menghadapi musyawarah local, okedeh temen-temen kita 

lanjut ke agenda terakhir yaa 

 

 

 

 

VP INTERNAL AFFAIRS 

Baik sebelumnya ada yang mau menyampaikan pengumuman pengumuman? 

 

VP EXTERNAL AFFAIRS 

Sorry banget agak balik lagi ke proker, minta tolong lagi ke peserta AVE #2 karena 

acara nya 2 hari lagi, aku harap besok atau lusa udah ada pesertanya ya, aku harap ada 

3 perwakilan dari LCs yaa karena ini proker terakhir external sebelum Legal Charity… 

thank you 

 

CO OF SOCIAL EVENT 

SATU ALSA besok terakhir yaaa.. sebelum muslok ada baiknya untuk EO Donasi 

SATU ALSA dulu… thank you semua! 

 

VP INTERNAL AFFAIRS 

Ada lagi temen-temen? 

 

FORUM 

Cukup 

 

VP INTERNAL AFFAIRS 

Okay, aku tutup yaa National Meeting ke Triwulan 3 kita kali ini temen-temen.  

Pengumuman-pengumuman 



 

 

 

 

 

Thank you so much udah meluangkan waktunya dan hadir pada hari iniii padahal gak 

weekend juga.. gangu weekdays nya padahal pasti sibuk.. aku mohon maaf atas 

kesalahan aku sengaja maupun tidak.. 

 

Kalo gue suka ga lucu.. jangan julidin please.. haha ok foto dulu yuk sebelum diakhiri. 

 

-National Meeitng Triwulan III ditutup dengan doa- 

 

Demikian notula National Meeitng Triwulan III dibuat agar dapat digunakan 

sebagaimana mestinya. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan/atau 

kesalahan kata dalam pembuatan notula tersebut. Semoga bermanfaat! 
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