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Agenda pada National Meeting Triwulan III yaitu: 

1. Progress Report penyelenggaraan acara nasional ALSA Indonesia 

a. Progress Report Seminar & Musyawarah Nasional XXVIII, Palembang 

oleh ALSA LC Universitas Sriwijaya; 

b. Progress Report Seminar & Workshop Nasional 2021, Manado oleh 

ALSA LC Universitas Sam Ratulangi; 

c. Progress Report Pra-Musyawarah Nasional & ALSA Leadership 

Training XXVIII 2021, Bali oleh ALSA LC Universitas Udayana; 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 

Assalamualaikum Wr. Wb., 

Shalom, 

Om Swastiastu, 

Namo Buddhaya, 

Salam Sejahtera. 

 

Alhamdulillah kita sudah sampai ke National Meeting ke III pada sore hari ini, dan 

semoga teman-teman yang ujian bisa berjalan lancar dan semoga National Meeting 

pada hari ini dapat berjalan efektif.  

 

Nanti untuk agendanya yaitu: 

1. Progress Report penyelenggaraan acara nasional ALSA Indonesia 

a. Progress Report Seminar & Musyawarah Nasional XXVIII, Palembang 

oleh ALSA LC Universitas Sriwijaya; 

b. Progress Report Seminar & Workshop Nasional 2021, Manado oleh 

ALSA LC Universitas Sam Ratulangi; 

c. Progress Report Pra-Musyawarah Nasional & ALSA Leadership 

Training XXVIII 2021, Bali oleh ALSA LC Universitas Udayana; 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 

 

 

 
Progress Report penyelenggaraan acara nasional ALSA Indonesia 

PEMBUKAAN 



	

	

VP OF INTERNAL AFFAIRS 

Sekarang kita langsung masuk ke agenda progress report penyelenggaraan acara 

nasional. Untuk ALSA LC Unsri dipersilahkan  

 

 

 

--Presentasi Progress Report Semunas XXVIII oleh panitia— 

 
VP OF INTERNAL AFFAIRS 
Terima kasih atas pemaparannya. Sekarang aku buka sesi QnA untuk teman-teman 

Local Chapter yang ingin menanyakan perihal progress report dari Semunas XXVIII. 

Apakah ada yang ingin masuk? 

 

Kalau belum ada, aku izin bertanya ya. Nanti terkait protokol kesehatan jika 

dilaksanakan secara offline bagaimana? Terkait update diskusi dengan teman-teman 

bagaimana? Kemudian terkait jarak antara delegasi di-venue bagaimana? Transportasi 

dan mobilisasi terkait protokol kesehatan akan bagaimana? Apakah ada aturan perihal 

karantina kalau semisal ada yang COVID, dan bagaimana langkah represifnya? 

 

VP OF INTERNAL AFFAIRS 

Kemarin terakhir rapat sama panitia, terkait protokol itu belum terlalu dibahas detail. 

Mungkin baru ada omongan-omongan aja dan perihal tindakannya keseluruhan belum 

ada omongan. Kalau buat bukti yang paling penting yaitu bukti swab dan ketika sudah 

di Palembang, mungkin waktu acara opening dan seminar, karena kita undang dari 

pihak external, mungkin kita tidak akan duduk serapat kayak biasanya. Kemungkinan 

per-LC yang akan diberi jarak karena mereka datengnya barengan dan yang diberi jarak 

dengan pihak external.  

 

Untuk keseluruhannya, kalau misalnya di ruangan, akan seperti biasa yaitu, hand 

sanitizer dan sebelum masuk ruangan ada pengecekan suhu, tetap menggunakan 

masker, mungkin lebih kurangnya akan ditambah oleh pihak external Palang Merah 

Indonesia. Apakah ada yang ingin ditambahkan Me’? 

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



	

	

 

ALSA LC UNSRI 

Cukup. 

 

VP OF INTERNAL AFFAIRS 

Berarti untuk upaya represif dan precautionary act-nya cuman seat distancing, 

pengecekan suhu, dan hand sanitizer, kemudian butuh hasil PCR, namun belum ada 

upaya seperti karantia atau upaya represif kalau semisalnya ada yang positif COVID? 

Atau semisal, kalau penerbangankan ada syarat untuk PCR atau Rapid nantinya, apakah 

nanti seketika sampai Palembang harus melakukan Rapid atau bagaimana? 

 

PANITIA SEMUNAS XXVII 

Ini ada jawaban dari PO, kalau misalnya nanti ada Rapid ataupun Swab dan nanti di 

venue akan disediakan desinfektan dan perlengkapan yang sesuai protokol.  

 

VP OF INTERNAL AFFAIRS 

Okay baik, cukup dari aku. 

 

PRESIDEN 

Izini masuk. 

 

VP OF INTERNAL AFFAIRS 

Silahkan Pres.  

 

PRESIDEN 

Terima kasih atas presentasinya.  

Setelah kemarin panitia ataupun Utie mengikuti Chatting Director, apakah sudah rapat 

lagi? 

 

PANITIA SEMUNAS XXVII 

Sudah. 



	

	

PRESIDEN 

Terkait protokol kesehatan, berarti belum dibahas secara detail ya? 

 

PANITIA SEMUNAS XXVII 

Sebelumnya sudah dibahas, mungkin kealpaan dari saya itu sudah menjelang malam, 

mungkin saya kurang memperhatikan.  

 

PRESIDEN 

Ini aku ada pesan karena dari NB belum ada menerima perihal perencanaan protokol 

kesehatan yang secara detail. Nah itu perlu sudah ada dari sekarang, lalu dari panitia 

mungkin dibahas berarti dimulai, apakah nanti ketika delegasi datang diperlukan, 

misalnya karantina dan sampai sana diatur tidak boleh kemana-mana. Karena penting 

banget, bisa mempengaruhi juga. Itu yang pertama perihal karantia. Lalu yang kedua, 

kalau misalnya nanti panitia harus memikirkan kalau misalnya nanti pas lagi seminar, 

jaga jaraknya seperti apa dengan luas ruangan yang ada. Apakah antar  delegasi, Local 

Chapter, atau seperti apa? Itu harus dipertimbangkan juga terkait hal itu. Lalu yang 

ketiga, harus diomongin juga perihal ketika mau masuk seminar, apakah akan 

disemprotin setiap orang, apakah diperiksa dulu suhunya. Lalu, perihal transportasi dari 

venue A ke venue B, ataupun dan sebagainya harus diperhatikan. Apakah dari Local 

Chapter diperbolehkan kalau nongkrong rame-rame atau nanti sewaktu mobilisasi 

transportasi, apakah satu persatu atau per berapa LC, per berapa delegasi, harus 

diperhatikan. Jadi, hal-hal protokol ini tidak hanya menyiapkan apa saja yang 

dibutuhkan, melainkan sampai ke teknis harus dipikirkan. Dari kita datang ke venue, 

mobilisasi, transportasi, nanti sampai di hotel, kalau sewaktu Acarnas suka ngumpul 

rame-rame, kalau begitu apakah harus dilarang, dan harus ada aturannya. Ditambah 

juga terkait pertanyaan Mela, kalau nanti tiba-tiba ada yang COVID, panitia juga harus 

memiliki sebuah agreement tertulis bahsawannya ketika memang nanti ada yang 

terkena COVID, nanti akan menjadi tanggung jawab pribadi dan dari panitia hanya 

akan mengantarkan sampai RS dan mengurusi RS, semua pengeluaran seperti rumah 

sakit dan obat akan ditanggung oleh delegasi, misalnya seperti itu. Biar jelas dan tidak 

ada yang saling menyalahkan, kayak “oh aku ngumpul, gara-gara panitia atau gara-



	

	

gara Unsri jadi terkena COVID”, padahal tidak. Makanya harus ada aturan agreement 

tertulis yang jelas. Lalu, sorry lompat-lompat, kayak misalnya seminar kit atau 

sebagainya, setiap delegasi diharuskan diberikan seminar kit kayak ada tote bag yang 

isinya memang face shield, lalu hand sanitizer, dan kebutuhan lainnya. Tambahan lagi 

juga,  kalau misalnya Alhamdulillah terlaksana offline, lalu ketika Munas-nya kita akan 

berforum, itu mic-nya seperti apa, apakah setiap Local Chapter mic-nya satu mic untuk 

satu LC atau ganti-gantian, harus ditentukan. Karena kalau berkaca dengan sidang 

Paripurna DPR, Cover mic-nya diganti per berapa jam. Nah, itu harus dipikirkan. Jaga 

jarak di venue Munas juga harus dipikrikan. Apakah itu memang 50% dari daya 

tampung, atau tidak, terus nanti tidak hanya delegasi, harus ada aturan untuk alumni 

diperbolehkan untuk masuk atau bagaimana. Intinya, kalau untuk Munas ini tidak 

hanya kalau kita biasanya fokus dengan konsep acara dan sponsorship, sekarang ada 

tambahan lagi. Kita fokus ke Protokol Kesehatan, karena tanpa adanya ini, delegasi lain 

tidak yakin untuk datang. Thank you Oey, semangat dan salam juga untuk panitia.  

 

VP OF INTERNAL AFFAIRS 

Thank you Pres atas masukannya. Gimana Oey, apakah ada tanggapan? 

 

PANITIA SEMUNAS XXVII 

Saran-sarannya sudah Oey ketik semua. Bakal Oey sampaikan. Sebenarnya mungkin 

itu semua sudah dibahas secara men-detail, namun, karena kealpaan Oey dijuga, 

penyampaian kurang men-detail nanti akan Oey sampaikan lagi ke PO dan panitia.  

 

VP OF INTERNAL AFFAIRS 

Thank you Oey, ada yang ingin masuk lagi terkait progress report Semunas? 

 

FORUM  

Cukup.  

 

 

 



	

	

VP OF INTERNAL AFFAIRS 

Kalau begitu bisa kita cukupkan, kita lanjut ke pemaparan Progress Report Seminar 

dan Workshop Manado oleh ALSA LC Unsrat. Silahkan.  

 

 

 

--Presentasi Progress Report Semworknas 2021 oleh panitia— 

 

VP OF INTERNAL AFFAIRS 

Terima kasih Anggie atas pemaparannya yang sangat komprehensif ini.  

Aku buka sesi tanya jawab kepada teman-teman EO dan NB yang sekiranya ingin 

menanyakan progress report-nya, silahkan. 

 

Saya ingin menanyakan, jadi aku sempat ngobrol dengan Ricky kalau misalnya 

Semwork Unsrat mau bahas terkait border Indonesia dengan Phillipines. Katanya mau 

mengundang NC Philippines ya? Sudah diomongin lebih lanjut belum? 

 

PANITIA SEMWORKNAS 2021  

Dari panitia berencana untuk mengundang Dr. Sinyo Harris Sirundayang. Sudah ada 

teman-teman dari PR yang berencana untuk menghubungin Bapak SHS itu kak, jadi 

sudah disusun untuk kerjasamanya yang sistemnya dari pemerintah kota lalu akan 

menghubungi Pak SHS.  

 

VP OF INTERNAL AFFAIRS 

Sebenarnya aku cuman mau bilang bahwasannya mengundang NC Philippines 

merupakan suatu hal yang baru untuk mengundang mereka datang di acara nasional 

kita, nanti digodok aja dari TOR, mereka harus membahas terkait apa, sehingga dapat 

beneficial untuk kedua negara.  

 

 

 

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



	

	

PANITIA SEMWORKNAS 2021  

Kalau perihal mengundang NC Philippines sebenarnya sudah pernah dibahas dengan 

Kak Ricky tapi belum fix karena melihat kondisi sekarang, tergantung juga. Nanti akan 

dibahas lebih lanjut dengan pihak dekanat karena pihak dekanat masih ragu untuk 

mengundang pihak yang dari luar. Jadi nanti tinggal disesuaikan aja. Kalau tidak salah 

nanti hari Selasa akan dibahas lagi sama Kak Ricky perihal undang NC Philippines atau 

tidak.  

 

VP OF INTERNAL AFFAIRS 

Baik. Kalau dari NB mendukung banget nih kalau mengundang NC Philipiines.  

 

Thank you Nggie.  

Bagaimana teman-teman? Kalau cukup katakana cukup di kolom chat.  

 

FORUM  

Cukup.  

 

 

--Presentasi Progress Report PALT XXVIII oleh panitia— 

 

VP OF INTERNAL AFFAIRS 

Thank you Kent pemaparannya terkait Progress Report PALT XXVIII.  

Kemudian aku buka sesi tanya jawab kepada teman-teman EO dan NB yang sekiranya 

ingin menanyakan progress report-nya, silahkan. 

 

FORUM  

Cukup.  

 

VP OF INTERNAL AFFAIRS 

Semangat sampai tahun depan, kita akan kontak terus.  

 

Progress Report Pra-Musyawarah Nasional & ALSA Leadership Training XXVIII 
2021, Bali oleh ALSA LC Universitas Udayana 



	

	

Selanjutnya kita lanjutkan ke pemaparan acarnas terakhir yaitu, progress report NMCC 

XXIV, silahkan Bang Alif. 

 

 

--Presentasi Progress Report NMCC XXIV oleh panitia— 

 

VP OF INTERNAL AFFAIRS 

Terima kasih Bang Alif atas pemaparannya.  

Sekarang aku akan awali dengan pertanyaan terlebih dahulu.  

Untuk deadline perombakan kepanitaan batasnya kapan ya Bang? 

 

PANITIA NMCC XXIV 

Izin menjawab, akan diagendakan di Muslok nanti, mungkin, perihal pergantiaan 

Project Officernya. 

 

VP OF INTERNAL AFFAIRS 

Berarti akan ada tenderisasi PO NMCC lagi pada saat Muslok Unsyiah? 

 

PANITIA NMCC XXIV 

Mungkin tidak ada tenderisasi, namun penunjukan langsung.  

 

VP OF INTERNAL AFFAIRS 

Terima kasih Bang Alif.  

Untuk teman-teman semuanya apakah ada yang ingin menanyakan perihal progress 

report NMCC IV yang karena COVID tertunda.  

 

Kalau cukup, katakana cukup.  

 

FORUM 

Cukup.  

 

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



	

	

VP OF INTERNAL AFFAIRS 

Terima kasih banyak Bang Alif atas waktu dan pemaparannya. Untuk semua Project 

Officer yang sudah hadir pada hari ini, baik yang diwakilkan ataupun tidak. Sehingga, 

teman-teman PO dapat leave juga tidak apa-apa.  

 
 

 

VP OF INTERNAL AFFAIRS 

Silahkan ALSA LC Unhas.  

 

--Pemaparan Signature Program oleh ALSA LC Unhas-- 

 

VP OF INTERNAL AFFAIRS 

Terima kasih atas pemaparannya.  

Menarik banget yah ada TOEFL Class, Paper Presentation. Aku ingin menanyakan, 

untuk TOEFL Class apakah bayar? 

 

ALSA LC UNHAS 

Kelasnya tidak, namun untuk tes TOEFL-nya bayar.  

 

VP OF INTERNAL AFFAIRS 

Bagaimana teman-teman yang lain apakah ada yang ingin bertanya? 

 

FORUM 

Cukup. 

 

VP OF INTERNAL AFFAIRS  

Silahkan dipaparkan signature programnya Bryan 

 

Karena Bryan ada gangguan sinyal kita akan move dulu ya ke pemaparan Signature 

Program ALSA LC Unsrat, apakah siap teman-teman Unsrat? Bagaimana Tabitha? 

 

Progress Report terkait Signature Program dari tiap Local Chapter 



	

	

ALSA LC UNSRAT 

Terimakasih Kak Mel, atas kesempatannya 

 

--Pemaparan Signature Program oleh ALSA LC Unsrat-- 

 

VP OF INTERNAL AFFAIRS  

Thankyou Bith, atas pemaparannya ini aku mau tanya sedikit terkait ALSA Probono, 

apabila akan dilaksanakan nantinya, ALSA Probono ini lebih di targetkan ke siapa ya 

Bith? 

 

ALSA LC UNSRAT 

Untuk ALSA Probono sendiri targetnya adalah masyarakat-masyarakat di desa-desa 

terpencil 

 

VP OF INTERNAL AFFAIRS  

Lalu apakah nantinya pendampingan hukumnya ini bekerja sama dengan LBH yang 

ada di Unsrat atau bagaimana? 

 

ALSA LC UNSRAT 

Iya kak, jadi yang kami rencanakan nantinya akan bekerjasama dengan LBH yang ada 

di manado dan selanjutnya juga dengan yang di Fakultas Hukum Unsrat itu sendiri kan 

ada ormawa juga namanya LAM (Lembaga Advokasi Masyarakat) dan rencananya 

juga kami akan menjalin partnership dengan LAM itu sendiri, kurang lebih seperti itu 

Kak Mel. 

 

VP OF INTERNAL AFFAIRS  

Thankyou Bith, tercerahkan. 

 

Bagaimana teman-teman apakah ada yang ingin ditanyakan? Terkait signature program 

dari teman-teman Unsrat? Atau bisa dicukupkan? 

 



	

	

Jika cukup ketik cukup di kolom chat ya 

 

FORUM 

Cukup. 

 

VP OF INTERNAL AFFAIRS  

Sepertinya ini cukup Bith, Thankyou Bith atas pemaparan signature programnya, 

sukses selalu. 

 

Untuk selanjutnnya pemaparan dari teman-teman Unud, sudah siap belum Bryan? 

 

ALSA LC UNUD 

Maaf ya Kak, tadi ada gangguan sedikit. Izin memaparkan ya Kak. 

 

VP OF INTERNAL AFFAIRS  

Silahkan Bry. 

 

--Pemaparan Signature Program oleh ALSA LC Unud -- 

 

VP OF INTERNAL AFFAIRS  

Thankyou Bry, atas pemaparan signature program yang sudah terlaksana yaitu dari 

program kerja EDD, ya? 

 

Aku buka pertanyaan untuk teman-teman EO, silahkan apakah ada yang ingin 

ditanyakan? Atau bisa kita cukupkan? Bisa ketik cukup di kolom chat ya teman-teman. 

 

FORUM 

Cukup. 

 

 

 



	

	

VP OF INTERNAL AFFAIRS  

Sepertinya ini di cukupkan Bry, have fun dalam menjalankan kepengurusan sukses 

selalu ya Bry. 

 

ALSA LC UNUD 

Thankyou Kak Mela. 

 

VP OF INTERNAL AFFAIRS  

Kemudian selanjutnya adalah pemaparan signature program dari teman-teman UJ, 

silahkan Nanda. 

 

ALSA LC UJ 

Selamat sore untuk teman-teman semua, izinkan saya untuk memaparkan beberapa 

progress report dari signature program ALSA LC UJ. 

 

--Pemaparan Signature Program oleh ALSA LC UJ-- 

 

VP OF INTERNAL AFFAIRS  

Terimakasih Nanda, atas pemaparannya terkait signature program ALSA LC UJ, 

selanjutnya aku buka pertanyaan bagi teman-teman Local Chapter yang ingin 

menanyakan lebih lanjut terkait Program kerja dari teman-teman ALSA LC UJ? 

 

Kalau begitu aku ada pertanyaan Nan terkait program kerja ALSA Mengajar, apakah 

voulenteernya itu PICnya dari teman-teman BoD atau kamu juga buka untuk dibawah 

external atau bagaimana Nan? 

 

ALSA LC UJ 

Jadi untuk ALSA mengajar sendiri merupakan program kerja dibawah divisi social 

responsibility, jadi untuk ALSA Mengajar sendiri PICnya merupakan staff dari SR tapi 

untuk oprec voulenteernya sendiri akan dibantu oleh teman-teman external itu sendiri 

baik Manager dan Vice Managernya, seperti itu. 



	

	

VP OF INTERNAL AFFAIRS  

Berarti nanti voulenteer akan di briefing terlebih dahulu terkait materi yang akan di 

ajarkan nantinya ke targetnya baru nanti mengajar di tempat masing-masing voulenteer 

berada, seperti itu ya Nanda? 

 

ALSA LC UJ 

Betul, tetapi karena ini merupakan program kerja yang baru juga jadi kita juga masih 

meraba-raba juga terkai teknisnya, semoga untuk kedepannya bisa lebih baik lagi 

apabila amit-amit pandemic ini masih berlanjut ya. 

 

VP OF INTERNAL AFFAIRS  

Baik Terimakasih ya Nan atas pemaparannya, bagaimana teman-teman EO apakah 

sudah bisa di cukupkan? 

 

FORUM 

Cukup. 

 

VP OF INTERNAL AFFAIRS  

Baik karena cukup aku akan move ke pemaparan selanjutnya yaitu dari teman-teman 

UB, silahkan Adimaz. 

 

ALSA LC UB 

Bismillahirohmanirohim, Assalamualaikum Wr. Wb. Izin share screen ya Kak Mel. 

Dan aku juga ingin mengenalkan staff external aku Haykal. 

 

--Pemaparan Signature Program oleh ALSA LC UB-- 

 

VP OF INTERNAL AFFAIRS  

Silahkan, Dim. Halo Haykal. 

 

 



	

	

ALSA LC UB 

Terimakasih atas kesempatannya yang diberikan kepada External Officers Universitas 

Brawijaya, cukup dari kami Kak. 

 

VP OF INTERNAL AFFAIRS  

Thankyou ya Dim dan Haykal atas pemaparannya, aku ada pertanyaan dikit Dim terkait 

E-Conn itu kan ada beberapa cabang lomba kan, elemen penjurian itu dari mana aja ya 

Dim? 

 

ALSA LC UB 

Untuk juri kita itu kerjasama sama EF yang di malang Kak dan jurinya juga ada dari 

akademisi Kak sependek sepengetahuan aku seperti itu kak terkait progressnya. 

 

VP OF INTERNAL AFFAIRS  

Untuk pelaksanaanny nanti akan online ya Dim? 

 

ALSA LC UB 

Iya Kak akan dilaksanakan secara online. 

 

VP OF INTERNAL AFFAIRS  

Cukup dari aku Dim, bagaimana teman -teman EO yang lain apakah ada yang ingin 

ditanyakan lagi, kalu cukup bisa katakana cukup di kolom chat ya teman-teman. 

 

FORUM 

Cukup. 

 

VP OF INTERNAL AFFAIRS  

Baik bisa aku cukupkan ya teman-teman, Thankyou ya Dim. 

 

Selanjutnya pemaparan signature program dari ALSA LC Unair, silahkan Sysy. 

 



	

	

ALSA LC UNAIR 

Terimakasih Mela atas kesempatannya. 

 

--Pemaparan Signature Program oleh ALSA LC Unair-- 

 

VP OF INTERNAL AFFAIRS  

Terimakasih Sysy, atas pemaparannya terkait signature program ALSA LC Unair, 

selanjutnya aku buka pertanyaan bagi teman-teman Local Chapter yang ingin 

menanyakan lebih lanjut terkait Program kerja dari teman-teman ALSA LC Unair aku 

persilahkan? 

 

Ingin saran sedikit terkait berkurangnya minat dan antusiasme anggota dalam 

mengikuti program kerja mungkin bisa di buat agenda games untuk meningkatkan 

bonding antar anggota. 

 

ALSA LC UNAIR 

Kita sudah menerapkan hal tersebut untuk di masukkan ke program kerja, tapi untuk 

yang agenda materi itu pasti minatnya berkurang. 

 

VP OF INTERNAL AFFAIRS  

Bagaimana teman-teman yang lain ada yang ingin ditanyakan lebih lanjut? Atau bisa 

saya cukupkan? Bisa tulis cukup di kolom chat. 

 

FORUM 

Cukup. 

 

VP OF INTERNAL AFFAIRS  

Baik, Terimakasih ya sy atas pemaparannya. Bisa aku lanjut ke pemaparan dari teman-

teman Unsoed. Silahkan Rafgum. 

 

--Pemaparan Signature Program oleh ALSA LC Unsoed -- 



	

	

VP OF INTERNAL AFFAIRS  

Thankyou ya Ti dan juga Rafgum atas pemaparan signature programnya. Aku mau 

tanya sedikit terkait program kerja Alumni Sharing itu agendanya ngapain aja Gum? 

 

ALSA LC UNSOED 

Jadi yang sharing itu hanya ngobrol sharing aja yang dilakuin sama Mba Aliya selaku 

Diretor pertama ALSA LC Unsoed dan bagaimana cara Mba Aliya buat menghadapi 

UKM – UKM yanga ada di Unsoed, karena kan ALSA tergolong baru di BEM FH pada 

saat itu, jadi berbagi pengalaman seperti itu. 

 

VP OF INTERNAL AFFAIRS  

Thankyou Gum. Bagaimana teman-teman yang lain apakah ada yang ingin ditanyakan 

lebih lanjut? Atau bisa di cukupkan bisa ketik cukup di kolom chat. 

 

FORUM 

Cukup. 

 

VP OF INTERNAL AFFAIRS  

Sekali lagi terimakasih kepada teman-teman external officer Unsoed atas pemaparan 

signature programnya sukses selalu sampai suksesi local nanti ya. 

 

Untuk selanjutnya akan dilanjut oleh teman-teman Undip, silahkan teman-teman Undip 

Jordan. 

 

ALSA LC UNDIP 

Terimakasih, Mel. Assalamualaikum Wr. Wb. 

 

--Pemaparan Signature Program oleh ALSA LC Undip— 

 

 

 



	

	

VP OF INTERNAL AFFAIRS  

Thankyou Jor dan Fin atas pemaparan signature programnya. Aku mau tanya sedikit 

terkait program kerja transition day, berarti ini wadah untuk kepengurusan yang akan 

suksesi untuk sharing ke anggota-anggota ya? 

 

ALSA LC UNDIP 

Betul 

 

VP OF INTERNAL AFFAIRS  

Untuk targetnya sendiri apakah in untuk seluruh member atau ada angkatan tertentu?  

 

ALSA LC UNDIP 

Untuk target itu sendiri adalah angkatan 2018 dan 2019 yang akan meneruskan Local 

Board ALSA LC Undip itu sendiri. 

 

VP OF INTERNAL AFFAIRS  

Untuk substansi sharingnya itu terkait apa Jor? 

 

ALSA LC UNDIP 

Terkait bagaimana hambatan-hambatan yang dihadapai oleh pengurus selama 

menjabat, kemudian apa saja rekomendasi-rekomendasi kedepannya? 

 

VP OF INTERNAL AFFAIRS  

Berarti bisa berupa saran-saran program kerja, mana yang sekiranya efektif untuk di 

jalankan di kepengurusan selanjutnya bisa disampaikan disini ya Jor? 

 

ALSA LC UNDIP 

Betul, Mel. 

 

 

 



	

	

VP OF INTERNAL AFFAIRS  

Thankyou Vin dan Jor. Kira-kira teman-teman apakah ada yang ingin ditanyakan lebih 

lanjut? Atau bisa kita cukupkan silahkan ketik cukup. 

 

FORUM 

Cukup. 

 

VP OF INTERNAL AFFAIRS  

Aku bisa move ke pemaparan selanjutnya yaitu dari teman-teman ALSA LC UGM, 

silahkan Pitoy. Hari ini kamu di temenin siapa Pitoy? 

 

ALSA LC UGM 

Hari ini aku di temenin sama staff aku namanya dafdit. Baik aku mulai ya 

 

--Pemaparan Signature Program oleh ALSA LC UGM-- 

 

VP OF INTERNAL AFFAIRS  

Thank you Pitoy. Alhamdulillah sudah selesai ACC-nya. Cukup ribet ya 

menyelenggarakan debate online.   Bagaimana teman-teman ada yang ingin masuk? 

 

ALSA LC UNAND 

Izin masuk.  

 

VP OF INTERNAL AFFAIRS  

Silahkan.  

 

ALSA LC UNAND 

Setahu aku kalau debating ada society yang ngurus debate. Kalau dari teman-teman 

UGM, apakah mengajak kerjasama dengan anak-anak tersebut atau cuman dari internal 

ALSA-nya aja? 

 



	

	

ALSA LC UGM 

Aku ingin menanyakan terlebih dahulu, maksudnya kerja sama in terms of kompetisi 

mereka jadi panitia acaranya atau ikut berpartisipasi dalam lombanya? 

 

ALSA LC UNAND 

Soalnya kalau setahu aku, misalnya lomba debate berarti yang menjadi juri harus 

adjudicators tertentu. Apakah adjudicators-nya dari anak-anak debate society atau ada 

yang dari internal ALSA? 

 

--Pemaparan Signature Program oleh ALSA LC UGM-- 

 

ALSA LC UGM 

Jadi buat ACC itu sebenarnya sudah dilaksanakan 13 kali sebelumnya, debate 

competition dari english development. Jadi dalam pelaksanaannya cukup independen 

tapi kalau untuk ajudicatior-nya itu tidak terbatas kepada ajudicator dari internal 

ALSA LC UGM sendiri tapi dari english society yg kita punya yaitu UKM independen 

gitu. Terlepas bukan dari satu fakultas saja. Tapi kalau untuk ajudicator kemarin itu 

ada beberapa dari universitas lain contohnya kalau dari taun lalu ada dari UI dan juga 

dari Undip tapi mungkin kalau untuk tahun ini seinget aku bukan cuma dari UGM dan 

kerjasamanya lewat PR diundang dan sebagainya. 

 

Izin menambahkan, jadi dari ajudciator-nya itu, kita ada open recruitment. 

 

VP OF INTERNAL AFFAIRS  

Thank you arif, pitoy dan dafa, ini ada lagi yang kira-kira ingin menanyakan seputar 

ACC? Atau bisa kita cukupkan teman-teman?  

 

FORUM 

Cukup. 

 

 



	

	

VP OF INTERNAL AFFAIRS  

Oke baik cukup kalau begitu. Selanjutnya Aul, dari teman-teman Unpad, silahkan. 

 

--Pemaparan Signature Program oleh ALSA LC Unpad -- 

 

VP OF INTERNAL AFFAIRS  

Oke, thank you Aul & Sena atas pemaparannya. Untuk Community Aid, ini itu untuk 

penyuluhannya apakah melalui Zoom atau ada komunitas yang di datangi atau gimana? 

 

ALSA LC UNPAD 

Jadi untuk penyuluhannya dari dosen ketenagakerjaan dan dosennya ini kerja di LB 

juga. Nah kita undang dari 3 komunitas untuk pesertanya. Ini baru diadakan tahun ini 

untuk menggantikan probono. 

 

VP OF INTERNAL AFFAIRS  

Ini bagus banget dan menarik dan sasarannya adalah komunitas nanti mungkin untuk 

tahun depan jika ada isu-isu yang hangat bisa juga dikejar ke komunitasnya jadi 

penyebaranay bisa lebih luas. Oke, gimana temen-temen LC ada yang mau ditanyakan? 

Atau bisa dicukupkan? 

 

FORUM 

Cukup. 

 

VP OF INTERNAL AFFAIRS  

Oke cukup. Terima kasih Aul dan Sena untuk pemaparannya. Untuk selanjutnya teman-

teman UI. 

 

--Pemaparan Signature Program oleh ALSA LC UI – 

 

 

 



	

	

VP OF INTERNAL AFFAIRS  

Oke, Thank you Fia dan Ketty untuk pemaparannya. Dari aku ada 2 pertanyaan dulu 

ya. Pertama, terkait ALSA Creative Day itu memang hanya have fun atau gimana 

agendanya? Jadi udah ada panti yang dibawah asuhannya ALSA LC UI, atau gimana? 

 

ALSA LC UI 

jadi , untuk ALSA Creative Day ini kerjasama dengan panti darul ilmi dan ini memang 

tahunan selalu kerja sama dengan panti asuhan darul ilmi, jadi biasanya kita 

mengadakan study english dengan anak-anak panti dua bulan sekali kalau tidak salah. 

Dan untuk creative day ini memang acara penutupannya gitu seperti puncak acaranya. 

Biasanya tiap tahun ada awarding untuk anak-anak pantinya ini.   

 

VP OF INTERNAL AFFAIRS  

Kalau untuk summer school biasanya seperti itu juga? 

 

ALSA LC UI 

Kalau untuk summer school biasanya tahun lalu itu kita ke taman safari, jadi kita ngajak 

mereka jalan-jalan. Harusnya tahun ini kita ke dufan kalau misalnya bisa offline tapi 

karena online jadi kita ngadainnya ALSA Creative Day ini. Jadi tahun ini kita 

mengadakan kelas melukis atau gambar gitu. 

 

VP OF INTERNAL AFFAIRS  

Jadi intinya menyenangkan adek-adek ini ya. Yang kedua, untuk fundraising yang 

terakhir itu, untuk mengumpulkan uangnya itu dari yang daftar seminarnya atau 

bagaimana? 

 

ALSA LC UI 

Iya, jadi untuk fundraising event ini kita ada biaya pendaftarannya hanya 50 ribu aja 

sih, alokasinya uangnya untuk ALSA LC UI karena diadakan oleh divisi finance jadi 

sebagai bentuk pencarian dana untuk ALSA LC UI. sebelum pandemi juga workshop 

tapi offline. 



	

	

VP OF INTERNAL AFFAIRS  

Thank you ketty, untuk teman-teman ada yang mau ditanyakan atau kita bisa lanjut? 

 

FORUM 

Cukup. 

 

VP OF INTERNAL AFFAIRS  

Oke, kita lanjut ke temen-temen dari Unsri, dipersilahkan. 

 

--Pemaparan Signature Program oleh ALSA LC Unsri -- 

 

VP OF INTERNAL AFFAIRS  

Thank you Mek atas pemaparannya. Aku ingin menanyakan sedikit mengenai parents 

socialization, itu apa pertanyaan yang paling banyak ditanyakan sama orangtua - 

orangtua member. 

 

ALSA LC UNSRI 

Jadi, kemarin kebetulan aku jadi moderator terus mereka banyak mostly yang nanya, 

pertama apakah ALSA ini didukung oleh Universitas? Kedua apakah kalau tidak ikut 

acara ALSA dalam waktu yang lama akan di blacklist atau gimana? Yang ketiga kalau 

ada kegiatan ALSA yang ke luar negeri atau keluar kota biaya sendiri atau ada 

pembiayaannya. Dan terakhir tentang kegiatan-kegiatan apa saja yang dilaksanakan di 

Unsri mereka minta lebih detail. Dan juga tentang perizinan ke universitas, pembiayaan 

dan sebagainya. 

 

VP OF INTERNAL AFFAIRS  

Thank you Mek, gimana teman-teman yang lain ada yang ingin mengajukan pertanyaan 

atau bisa kita cukupkan? 

 

FORUM 

Cukup. 



	

	

VP OF INTERNAL AFFAIRS  

Oke baik kita lanjut, silahkan teman-teman Unand. 

 

--Pemaparan Signature Program oleh ALSA LC Unand— 

 

VP INTERNAL 

Oke, thank you Arif atas pemaparannya. Oke aku buka pertanyaan untuk teman-teman 

LC lain apakah ada yang ingin mengajukan pertanyaan? 

 

FORUM 

Cukup. 

 

VP OF INTERNAL AFFAIRS  

Oke baik kalau cukup kita lanjut ke  teman-teman Unsyiah ya. 

 

--Pemaparan Signature Program oleh ALSA LC Unsyiah— 

 

VP OF INTERNAL AFFAIRS  

Terima kasih Wana, untuk pemaparannya, aku ingin sedikit bertanya, untuk ALSA 

Speak Up, biasanya selain disabilitas itu mengangkat tema apa? atau baru tahun ini? 

 

ALSA LC UNSYIAH 

Untuk tahun ini kita fokus ke tema lingkungan, biasanya dilaksanakan secara offline, 

tetapi karena situasi yang tidak memungkinkan kami sudah beberapa kali mengubah 

tema dan kami pada akhirnya berfokus kepada disabilitas. Untuk disabilitas sendiri, di 

Aceh hak-hak mereka masih sangat kurang terpenuhi seperti kelengkapan di fasilitas 

umum dan kami disini fokusnya kepada para atlet, seperti apakah hak-hak mereka 

sudah terpenuhi. Jadi mungkin itu sebagai wawasan baru bagi kita semua apakah hak-

hak mereka terpenuhi. Kurang lebih seperti itu. 

 

 



	

	

VP OF INTERNAL AFFAIRS  

Oke, thank you wana. Mungkin ini bisa jadi contoh untuk teman-teman LC lain apakah 

hak-hak disabilitas di daerahnya sudah terpenuhi. Kira-kira teman-teman ada yang 

ingin bertanya? 

 

ALSA LC UNPAD 

Izin masuk. Tadi untuk village care itu sangat menarik untuk kepengurusan kalian 

membawahi desa binaan dan untuk membina desa itu kalian membawa dalam segi apa 

ya? 

 

ALSA LC UNSYIAH 

Kalau untuk ALSA Village Care itu kami ada rencana beberapa kali pertemuan dengan 

pihak desa sebelum kami benar-benar melakukan semacam desa binaan. Kami 

melakukan pendekatan terlebih dahulu kepada orang desa dan juga ingin mengetahui 

lebih dalam latar belakang desa tersebut dan juga mencari tahu apa yang sekiranya bisa 

kita lakukan terhadap desa tersebut. Dan juga kami sudah berkoordinasi dengan 

pembina kami, bahwa kami akan mengangkat dari segi perekonomian dan akan 

bekerjasama dengan suatu UMKM dan mengajarkan merajut atau yang sekiranya bisa 

menjadi penghasilan bagi desa tersebut. Dan juga dari segi akademik  seperti learn 

english, itu juga dibuat untuk anak-anak desa tersebut. Dan juga da program dimana 

kami memberikan suatu wadah bagi pihak desa yang sekiranya membutuhkan hal-hal 

yang tidak didapatkan seperti akses untuk pembuatan SIM, akses untuk memproses 

KTP mereka sepeti itu jadi kami mewadahi mereka. 

 

VP OF INTERNAL AFFAIRS  

Oke thank you Aul atas pertanyaannya dan Wana sudah menjawab. Aku ingin bertnaya 

untuk desa itu jangkauannya seberapa jauh sih? 

 

 

 

 



	

	

ALSA LC UNSYIAH 

Di sekitar Aceh besar, masih banyak desa yang masih sulit di akses, jadi masih di seitar 

banda aceh dengan akses yang tidak terlalu sulit jadi paling jauh satu jam dari kota 

banda aceh. Jadi dipinggiran kota dekat kaki gunung. 

 

VP OF INTERNAL AFFAIRS  

Oke, thank you Wana. apakah ada yang masih ingin bertanya atau bisa dicukupkan? 

Oke baik semua sudah cukup. Berarti ini menutup agenda kedua kita dan kita masih 

ada  dua agenda lagi dan yang selanjutnya adalah terkait penjabaran dan diskusi 

problematika yang dihadapi oleh setiap local chapter. Nah ini kita volunteer aja apakah 

dari teman-teman ada problematika yang ingin di diskusikan? Ada yang ingin izin 

masuk? 

 
 

 

VP OF INTERNAL AFFAIRS  

Kira-kira nih ketika suatu Local Chapter tertentu sangat kesusahan banget, terutama 

dalam mencari partisipasi member dalam program kerja baru, kira-kira nih temen-

temen di local chapter tuh cara menanggulangi hal kayak gini itu gimana? Semisal 

kayak ini member baru Ini dari kacamata member baru 2020 yang belum tahu 

sebenarnya cara kerja di ALSA itu kayak gimana yang hanya tahu tuh dari online aja 

nih. Nah mereka tuh masuk tahun ajaran baru oke Indonesia udah dinyatakan normal 

gitu kan, udah proker dilaksanakan secara offline Nah temen-temen dari BOD ini sudah 

membuat program kerja yang akan dilaksanakan setahun ke depan tapi member 2020 

kayak nggak mau atau malu pertama kemudian mereka nggak ngerti juga nggak ngerti 

apa namanya itu Proker ngapain dan lain sebagainya. Lebih ke malu dan nggak mau 

ikut juga. Jadi mereka itu harus diapproach. Menurut temen-temen ini gimana cara 

menanggulanginya? 

 

ALSA LC UNAND 

Izin Masuk 

 

Penjabaran dan diskusi mengenai problematika yang dihadapi setiap Local Chapter  



	

	

VP OF INTERNAL AFFAIRS  

Silakan Arif 

 

ALSA LC UNAND 

Mungkin yang sisi-sisi gimana anak-anak yang baru masuk tahu gimana sistem kerja 

di ALSA. Mungkin aku juga lupa mention di SP yang dapat semua itu semuanya itu 

dari Project Committee itunya itu dari angkatan baru aja jadi kan misalnya kalau di aku 

di Unand dalam sekarang ini kan masih masih 2 masih termasuk baru yang masih baru 

masuk aja di dalam internal tuh kayak ngasih kewajiban bagi setiap manager itu untuk 

membuat satu proker, terserah itu mau apa aja. Kalau memang rasanya susah itu aja 

atau kalau misalnya bisa besar juga nggak apa-apa, tapi seluruh seluruhnya itu harus 

member baru, member dari divisi mereka yang diletakkan di divisi magang. Menurut 

aku itu cukup efektif. Jadi mereka untuk event online kalau kita bayangin kan nggak 

seribet dari yang offline, tapi mereka juga masih kayak bisa belajar gitu sistem kerjanya 

gimana. Kalau buat partisipasi sih kalau menurut aku itu gimana kita kayak saran dari 

temen-temen NB yang kemarin pas: di mana kita mencari apa yang memang 

membutuhkan mungkin melalui Assessment juga kalau dia tuh mau ke mana. Dari aku 

itu aja sih Kak. Thank you. 

 

VP OF INTERNAL AFFAIRS  

Oke terimakasih uda. Ini selanjutnya kety silahkan. 

 

ALSA LC UI 

Makasih kak. Kalo dari UI sih sama kayak temen-temen Unand juga, jadi ada divisi 

Internship.  Jadi nanti mereka akan terlibat di kepanitiaan. Dan ini selanjutnya kita buat 

itu grup mereka. Juga nanti bakal kita masing-masing dari kita buat share tentang proker 

minta tolong lah kayak ke intern di divisi lain gitu atau enggak ke BPH nya mungkin, 

nggak hanya di grup Board karena sering ketimpa gitu kan. Emang biasanya publikasi 

di grup board gitu atau dipublikasi di grup angkatan tapi kita Emang approach langsung 

cara biar mereka lebih kenal juga share di grup Intern gitu yang ada isinya internship 

2020 dan jadi kayak mereka lebih tahu juga kayaknya kegiatannya ada apa aja sekarang 



	

	

kan aku di grup kan kayak untuk publikasi itu. kayak kadang-kadang suka like Tipa 

Tipa gitu kan dengan publikasi kepada bayinya jadi kita lakuin secara lebih personal 

aja gitu kita biasanya bb-nya nggak cariin resepnya gitu aja ngajakin jelasin lebih jelas 

biar lebih jelas gitu kayak gitu Apa aja selain biar lebih kenal sama Intern sendiri sama 

2020 kita juga tujuannya biar partisipasi dari 2020 juga banyak.  

 

VP OF INTERNAL AFFAIRS  

Oke berarti mereka dijadiin panitia acara dari divisi dulu ya jadi internshio gitu ya di 

divisi biar terikat. Tapi ini anyway temen-temen kalau misalkan setiap ucapan itu 

tupoksi dari temen-temen internship apa namanya member baru gitu banyak atau kaya 

mereka nggak kerja sama sekali atau hanya ngelihat proker atau gimana? Silahkan 

Pitoy. 

 

ALSA LC UGM 

Jadi kalau misalnya di UGM sih kayak Interns ini ngapa-ngapain aja gitu kan udah di 

breakdown tuh kayak dibagi per divisi nya, Terus kalau di UGM itu habis ditaruh di 

divisi Jadi mereka tuh ibaratnya punya semacam mentor gitu perwakilan-perwakilan 

staf dari divisi itu buat ke ceritain ke mereka juga kira-kira disini nih Ngapain aja terus 

dikasih juga masing-masing divisi tugas pengganti gitu terus kan sebelum Muslok gitu 

sudah berakhir gitu dong, jadi darisitu kira-kira itu baru kita ajak Bonding Bonding lagi 

biasa terus kayak main game apa segala gitu buat ngikat mereka juga Biar kayak mereka 

tu ibaratnya nyaman juga di ALSA dia gitu kan. Jadi tapi di luar dari perintah  itu jadi 

ada sistem Dimana mereka tuh wajib buat coba ikut jadi panitia di berbagai program 

kerja di ALSA LC UGM. CLCC misalnya ada selisih waktu itu sama ada Muslok, 

mereka tuh bisa pilih mereka mau jadi panitia mana divisi mana dengan adanya 

interview. Kurang lebih kayak ada staf gitu loh tapi dengan catatan mereka tuh intern 

gitu buat buat mereka aja nanti mereka tuh jadi nanti kedepannya gimana gitu dengan 

LB baru tahun depan kalau dari UGM gitu sih so far. 

 

VP OF INTERNAL AFFAIRS  

Oke thank you toy. Ini mungkin dari Tabita silakan mau masuk. 



	

	

ALSA LC UNSRAT 

Kurang lebih hampir sama ya sama-sama ke UI, Unand, UGM. Nah kalau dari Unsrat 

mirip tahun-tahun Sebelumnya kan biasanya yang member baru langsung dimasukkan 

di staf nih dari eksternal internal atau akademik. Tapi untuk tahun ini dari kepengurusan 

tahun ini kita mengakomodir untuk staf-stafnya nanti setelah LCT biar nanti member-

member sini udah tahu di mana sebenarnya passion mereka. Ini untuk sebenarnya untuk 

memacu atau untuk mengikat para member 19 baru yang baru ini . Dari kepengurusan 

juga tahun ini ada yang namanya mentor-mentor jadi tiap ketua mentor ini yang 

bertugas ada sekitar 12 kelompok, 12 kelompok ini masing-masing bertugas untuk 

menghandle perkelompok jadi ada grup WhatsApp gitu Jadi tiap malam kayak bonding 

gitu atau misalnya kalau misalnya kayak kemarin Sabtu malam Minggu kita juga buka 

apa ya Room Zoom gitu untuk siapa yang suka join untuk member baru biar makin 

bonding dan sekaligus buka forum untuk mereka tanya tanya, apa sih kira-kira proker-

proker yang ada, kurang lebih gitu sih.  

 

VP OF INTERNAL AFFAIRS  

Agak menarik juga karena kalau misalkan aku bisa bayangin nih menjadi member 

kemudian acaranya offline di mana Aku juga udah bisa kuliah dengan cara offline pula 

gitu kira-kira nih kalau misalkan kita jarang pegang HP nggak seintens kita waktu 

Covid ini Apakah metode mentoring yang di grup WA itu efektif menurut bita?  

 

ALSA LC UNSRAT 

Dari kami sendiri BOD Unsrat udah memikirkan sampai di situ mengenai keefektifan 

dari mentor ini sendiri jadi yang kita sepakati dan sudah direncanakan kedepan kalau 

seandainya memang sistem perkuliahan sudah kembali normal sudah tidak secara 

online lagi, Sistem mentoring ini akan tetap dilaksanakan dengan cara bagaimana ia 

tetap dengan diberitahu kan ada di WhatsApp seperti itu dan tetap ada pertemuan-

pertemuan perkelompok nanti juga akan seperti itu ada pertemuan-pertemuan 

perkelompok yang diakomodir oleh BnG dari internal seperti itu.  

Ya ini yang di internal hanya mengakomodir, tapi mentor-mentor ini semua ada dari 

eksternal ada yang dari akademik ada yang dari internal juga.  



	

	

VP OF INTERNAL AFFAIRS  

Dari kesimpulan dari analogi dari kasus posisi yang aku lempar tadi ke temen-temen 

metode yang paling efektif nanti untuk mengikat para calon para member 2020 yang 

paling terbaru ini adalah dengan metode internship dan juga adanya metode mentoring. 

Ada yang mau menambahkan nggak disitu?  

 

ALSA LC UNAND 

Izin nambahin dikit kak yang di internship-nya. Menurut aku tuh kalau dia tuh kayak 

ngasi umpan balik nanti buat manager dan BOD yang mana tahu dia nggak 

mengakomodir itu di kesempatan intern. Kalau di Unand dalam 2 bulan pertama ini 

Paling nggak harus sudah terjadi 4 kali meeting meeting itu minimal banget kalau 

kurang dari 4 nanti bakal ada semacam surat peringatan bagi manajer yang disebut 

depannya kalau manajer dan jelaskan mereka yang mau turun mungkin usaha juga 

gimana untuk merangkul teman-teman.  

 

VP OF INTERNAL AFFAIRS  

Oke siap-siap siap tadi juga ada kayak rutinitas yang memang harus dijalani oleh 

teman-teman internship itu ya suka yang dibebani sesuatu untuk mengikat mereka gitu 

ya. Cukup sih dari aku, memang teman-teman ada yang mau dibahas Mau dilempar ke 

forum lagi? 

 

ALSA LC UJ 

Aku mau nanya deh boleh masuk. Tadi kan ada jawaban teman-teman ada beberapa 

jawaban yang menyatakan kalo misalnya untuk untuk biar member baru itu aktif diikat 

dengan di kepanitiaannya, Aku mau yang di kepanitiaan Nah kalau misalnya ini 

kasusnya gini untuk di kepanitiaan sendiri member baru tersebut bahkan nggak 

berminat untuk mengikuti kepanitiaan kepanitiaan kegiatan tahunan lokal ataupun 

proker-proker biasa. Mungkin disini LC lain kan pasti ada juga rapat umum untuk 

pembentukan kepanitiaan itu bahkan untuk mengisi kepanitiaan kebijakan tersebut itu 

masih ga minat juga dia bisa juga untuk member baru tersebut. Nah dari teman-teman 

mungkin ada yang memiliki pengalaman seperti itu? Diakuinya bahkan bahkan sampai 



	

	

untuk mengisi kekosongan kepanitiaan itu sampai close recruitment dan lain 

sebagainya.  

 

VP OF INTERNAL AFFAIRS  

Jadi pertanyaan kalau aku bisa recap itu jadi kayak gimana cara kita untuk mengikat 

member baru Ini dari sisi kepanitiaan nah bahkan dari dengan dengan cara itu pun 

nggak efektif gitu kira-kira temen-temen untuk mengatasi permasalahan kayak gini tuh 

gimana masing-masing? 

 

ALSA LC UNAND 

Aku dulu deh Kak kalau aku mungkin masih kayak tadi Abang nanda kayak gimana 

sebenarnya adik-adik itu harus memang kita bukan yang pilihan lagi tapi kaya 

diwajibkan mungkin kalau misalnya di lingkup nya itu local chapter secara general, 

mungkin terlalu gede ya. Memang bikin apa ya kalau kalau aku juga sebagai orang baru 

kalau udah gitu bakal insecure juga tapi emang per divisi itu mereka udah handle. Jadi 

kalau per divisi bisa relatif kan ya, bisa kecil bisa gitu tergantung bagaimana 

kesanggupan mereka nanti gitu bukannya enggak dikasih pilihan sama Nah kalau dia 

kalau mereka nggak ikut dipertanyakan gitu.  

 

VP OF INTERNAL AFFAIRS  

Kalau dari uda tetap diikat dulu di internship nya itu ya baru kita bisa masuk mereka 

bisa masuk ke kepanitiaan bisa dan lain sebagainya gitu ya?  

 

ALSA LC UNAND 

untuk pokoknya mereka tuh harus sudah megang suatu dulu ntar kalau mereka nggak 

aktif untuk naik ke depan itu nggak direkom gitu supaya Ada apa ya Ada bargaining 

power nya lha dari kita.  

 

VP OF INTERNAL AFFAIRS  

Oke aku boleh nanya nggak kalau misalkan yang kepanitiaan itu boleh non ALSA atau 

kayak gimana?  



	

	

ALSA LC UJ 

Nggak maksudnya kan ini mungkin di kegiatan kegiatan tahunan seperti OLMA, 

Muslok, dan sebagainya kan pasti ada open recruitment khusus ya kalau di UJ kayak 

gitu di rapat umum. Kan kita masih dapat membentuk panitia kegiatan tahunan kayak 

gitu sih jadi memang dikhususkan untuk member ALSA saja.  

 

VP OF INTERNAL AFFAIRS  

Berarti sejauh ini banyak yang ga terisi ya ini? 

 

ALSA LC UJ 

Terakhir emang kita ada kendala itu sih Mel gak ada yang minat untuk mengisi posisi 

tersebut jadi kita harus melaksanakan close rec itu.  

 

VP OF INTERNAL AFFAIRS  

Ini menarik ya. Ada sedikit banyak kaitannya dengan kondisi yang online kayak gini 

jadi kayak minat untuk menjadi panitia juga menurun.  

 

ALSA LC UJ 

Kegiatan tahunan semuanya untuk di awal kita enggak yang mewajibkan untuk panitia 

dari kegiatan tersebut untuk berkumpul menjadi satu tempat ya kayak gini dengan alibi 

alibi dari member tersebut Nggak bisa nggak bisa berkumpul di satu tempat di Jember 

dan sebagainya yang menggunakan alasan itu sih untuk untuk mengisi ke posisi posisi 

tersebut.  

 

VP OF INTERNAL AFFAIRS  

Mungkin mek mau masuk? 

 

ALSA LC Unsri 

Sebenarnya kalau untuk member baru 2020 adalah mereka sebenarnya minat banget 

kayak mereka minat tinggi cuman mungkin hal itu terjadi juga karena sebelumnya 

temen-temen juga itu sudah membangun hubungan emosional, approaching gitu 



	

	

mereka Jadi kayak dari dari LB ke member baru itu sudah kayak teman sekali dari 

sebelum mereka diajak untuk join dalam kepanitiaan. Jadi ketika mereka diajak untuk 

jadi kepanitiaan yang timbul dari mereka itu bukan cuman rasa ingin untuk join tapi 

juga rasa tidak enak karena sudah ada special bond gitu sama Local Board. Jadi mereka 

semua tuh excited untuk join tapi plus poinnya adalah mungkin karena kami bisa 

bonding secara langsung karena mostly member kami itu kebanyakan orang Palembang 

asli atau juga paling yang di luar luar itu segelintir cuman cuman kayak nggak terlalu 

banyak tidak mendominasi, jadi untuk bonding itu emang lebih gampang dari sebelum-

sebelumnya gitu jadi Sudah ada spesial bond terlebih dahulu gitu.  

 

VP OF INTERNAL AFFAIRS  

Berarti kalau dari Mek ini kaya lebih membangun hubungan emosional dulu between 

members dan juga Kakak Kakak pengurus nanti baru dari situ berangkat dari situ Kayak 

timbul rasa nggak enak untuk menolak ajakan mungkin ikut kepanitiaan dan lain 

sebagainya. Nislif ada mau tambahan?  

 

SECRETARY GENERAL 

Member baru itu sebenarnya mereka bukan butuh partisipasi aja teman-teman, Jadi 

mereka tuh butuh kita kasih panggung misalnya kayak oh dia menjadi MC ataupun Jadi 

apa yang memegang peran yang penting dalam suatu acara di luar kepanitiaan di mana 

itu bisa meningkatkan apa ya rasa kepercayaan dirinya, pridenya dan juga mungkin bisa 

sebagai panggung buat dia untuk mempromosikan dirinya Jadi kalau misal teman-

teman nanti oprec panitia ataupun ntar di antaranya Butuh seseorang selain panitia 

kayak MC moderator itu silakan aja dia ajakin member-membernya kayak ada oprec 

MC atau apa gitu. Jangan mc-nya dari kepanitiaannya itu karena kan nggak Kalau ada 

kemungkinan mereka bakal jadi MC ketika jadi panitia berikan panggung of 

appreciation aja caranya. Cukup.  

 

VP OF INTERNAL AFFAIRS  

Upaya untuk mengambil hati dari para member kita yang memberikan panggung gitu 

ya. ini silakan Aul mau melengkapi.  



	

	

ALSA LC UNPAD 

Thank you. Mungkin tambahin aja tadi Udah sepakat sama juga sama nislif buat 

dibondingin sama dikasih tanggung jawab atas panggung. Sama sebenarnya kalau 

misalkan ada kesempatan untuk proker proker yang di luar ALSA dari itu banyakan 

yang dilakuin itu kita ikut waktu itu juga jadi kita hunting di tempat lain untuk kita 

mempromosikan ALSA buat tahu perjalanan gimana dinamika lapangan kayak gimana. 

karena kalau di proker proker main kan mereka cuma teori aja belum tahu juga kita bisa 

kita kasih tahu dan sebenarnya sendiri itu di diantara dua lembaga dan 10 UKM itu 

kebanyakan saat ada ada ada mahasiswa baru itu mereka pada berlomba-lomba untuk 

saling tarik-menarik untuk mengisi membernya. Kadang kita mikirnya saat semua 

tarik-menarik kita justru ngebebasin ini mereka bisa punya pikiran mereka mau di sana 

mau di sini, aku mau coba yang membebaskan gua yang bikin mereka berpikir gimana 

gimana gue bisa berkembang sesuai kemauan gua nanti jadi kaya dari situ kita seluas 

itu lho. kalau misalkan kalian kalian bisa gabung ke tempat yang lain juga Jadi mereka 

bisa mendapatkan insight tentang ALSA, dari bonding-bonding nya yang dari 

kelompok lain juga. Sama kalau misalnya lebih enak dibonding masing-masing, Jadi 

kalau misalkan 1 orang bisa dapat 1 peer group, kayak gitu Jadi kalau misalkan udah 

oprec satu proker bisa minta bantu yang lain buat bantuin dulu dong.  

 

VP OF INTERNAL AFFAIRS  

Tapi aku nangkap apa yang dibilangin aku jadi kalau misalkan aku recap jadi Emang 

kita pada intinya harus ngambil emosional boundnya between member dan juga temen-

temen pengurus Dan dari situ kita juga bisa melakukan metode-metode kayak 

Bondingnya udah disebutin aul dan juga kita harus pegang juga tuh peer nya dari 2020 

Siapa sih itu yang kayak dilihat banget gitu loh jadi kayaknya bisa menginfluence 

teman-temannya itu dipegang aja kayak gitu, saran dari Aulia oke sip. Gimana Nanda 

apakah cukup?  

 

ALSA LC UJ 

Cukup sekali aku ucapin Terima kasih juga buat teman-teman atas sarannya. 

Sebenarnya hal yang aku tanyakan tadi kita jadi member 2019 sih karena Emang 



	

	

member 2020 sendiri kita baru ada di tahun depan bulan Maret Jadi saran dari teman-

teman bisa diaplikasiikan besok dan semoga hasilnya positif ya. Oke thank you. 

 

VP OF INTERNAL AFFAIRS  

Thank you nanda dan teman teman LC yang juga sudah bantu menjawab juga kayaknya 

ada lagi nggak atau kita bisa cukup kan? kalau kita cukupkan sertakan cukup ya. oke 

Nanda cukup, gimana yang lain?  

 

FORUM 

Cukup.  

 

VP OF INTERNAL AFFAIRS  

Oke ini karena semua cukup berarti berakhir sudah agenda kita untuk pemaparan 

problematika dan juga diskusi terkait hal itu Nah untuk terakhir adalah agenda 

pengumuman, mungkin teman-teman Local Chapter atau sedikit pamit pamit silakan.  

 

 

 

VP OF INTERNAL AFFAIRS  

Oke ini karena semua cukup berarti berakhir sudah agenda kita untuk pemaparan 

problematika dan juga diskusi terkait hal itu Nah untuk terakhir adalah agenda 

pengumuman, mungkin teman-teman Local Chapter atau sedikit pamit pamit silakan.  

 

Seluruh agenda National Meeting Triwulan III sudah selesai dibahas. National 

Meeting Triwulan III diakhiri dengan perpisahan antara External Officers yang akan 

Muslok dan selesai pada pukul 18.19 WIB. 

 

Demikian notula National Meeting Triwulan III ini  dibuat agar dapat digunakan 

sebagaimana mestinya. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan 

dan/atau kesalahan kata dalam pembuatan notula tersebut.  

Semoga bermanfaat! 

Pengumuman-pengumuman 


