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Agenda pada National Meeting Triwulan II 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; dan 

5. Pengumuman-pengumuman. 

  

 

 

VP INTERNAL 

Assalamualaikum wr wb,. 

Shaloom,  

Om Swastiastu, 

Namo Buddhaya, 

salam kebajikan untuk kita semua. 

 

AGENDA 

Progress Report penyelenggaraan acara nasional ALSA Indonesia 



 

 

 

 

 

Selamat malam teman-teman semua, terimakasih sudah meluangkan waktunya untuk 

hadir pada Natmeet kedua kita, sebelum kita mulai, kita buka dengan doa dulu ya. 

 

-National Meeting Triwulan II dimlai dengan doa- 

 

Doa selesai. Baik 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 

Okay mungkin ada dari temen-temen yang ingin bertanya? 

 

ALSA LC UGM 

Apresiasi atas pemaparannya, ingin tanya, sejauh mana fasilitas yang diberikan kepada 

peserta NMCC nantinya seperti alat APB dll. lalu sejauh mana tanggung jawab 

kesehatan yang diberikan USK, mungkin dari hadirnya delegasi di Aceh hingga 

sepulangnya atau bagaimana? 

 

PO NMCC MA XXIV 

Terimakasih pertanyaanya, pertama delegasi kan daring. Jadi gak dateng secara 

langsung. Kalaupun ada yang hadir di tempat itu NB, Observer dan beberapa panitia. 

Juga dengan protokol kesehatan pastinya. Kita juga akan kerjasama dengan pihak 

ketiga untuk provide swab test, tempat cuci tangan, hand sani, dll. 

 

ALSA LC UGM 

Kalau delegasi ada yang datang ke Aceh apakah di akomodir juga sama LC USK? 

 

PO NMCC MA XXIV 

Delegasi tidak dikenankan untuk hadir di tempat. 



 

 

 

 

 

 

VP INTERNAL 

Dapat diingat juga untuk sistem NMCC diadakan secara full daring ya teman-teman. 

 

VP INTERNAL  

Ada lagi yang ingin bertanya? 

 

FORUM  

Cukup  

 

VP INTERNAL  

Thank you semua juga Nabila, kalau begitu kita lanjut saja ke semunas yaa 

 

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

Universitas Hasanuddin- 

 

VP INTERNAL  

Okay apakah ada yang bertanya teman-temen? 

Mungkin aku tanya deluan ya, dasar dasar dulu saja, kedepannya ainil ada preventive 

act untuk teman-teman yang akan hadir di Venue Semunas?  

 

PO SEMUNAS XXIX 

Terkait hal itu belum bisa menentukan online atau offline. Jika online dan delegasi 

berkenan untuk tetap hadir ke makassar, kami akan make sure lagi apakah tidak apa 

untuk menghadirkan teman-teman ke dekanat kami juga. Begitu pula sekarang sedang 

kami pastikan ke dekanat untuk pelaksanaan offline. 

 

VP INTERNAL  

Sudah pernah audiensi sama dekanat ga mengenai existence dari SEMUNAS ini 

sendiri? 

 



 

 

 

 

 

PO SEMUNAS XXIX 

Sudah pernah mengenai pelaksanaan online/offline, tapi seperti yang aku bilang juga 

tadi belum bisa di tetapkan dari dekanat sendiri. 

 

VP INTERNAL  

Mungkin External Officers lainnya ada yang ingin izin masuk? Dipersilahkan 

 

FORUM  

Cukup  

 

VP INTERNAL  

Baik, terimakasih semua,dan juga teman-teman semunas atas presentasinya, 

selanjutnya untuk PALT kan dalam agenda itu tidak ada progress PALT, mungkin 

disini kent masih ada progress? Atau kalau tidak ada lagi kesan pesan saja. 

 

PO PALT XXVIII 

Mungkin aku ijin presentasi sedikit gapapa kak? Ga akan terlalu runtut hanya gambaran 

besar aja karena udah h-seminggu acara. 

 

VP INTERNAL  

Silahkan 

 

-Progress Report Pra-Musyawarah Nasional dan ALSA Leadership Training, Bali 

oleh ALSA LC Universitas Udayana- 

 

VP INTERNAL  

Okay thank you so much kent, ini merupakan presentasi terakhir dari Kent sebagai PO 

PALT XXVIII. Bener-bener kayaknya sudah pada beli ticket ke Bali juga. Sudah 

dijelaskan semua ya tadi. Mungkin ada yang masih ingin bertanya? 

 

 



 

 

 

 

 

ALSA LC UI 

Pramunas fix banget offline ya? 

 

PO PALT XXVIII 

NB saja yang offline, delegasi tetap di tempat masing masing secara online Zoom 

Meeting.  

 

FORUM 

Cukup 

 

VP INTERNAL 

Baik terimakasih semua, diingat lagi untuk protocol kesehatan nya yang mau ke Bali 

ya, karena pasti nantinya kita kemungkinan besar akan berkumpul-kumpul disana. 

 

 

 

 

VP INTERNAL 

Baik kita lanjut ke pemaparan Signature Program teman-teman ya, mungkin yang 

pertama untuk UNAIR aku persilahkan. 

 

-Pemaparan Siganture Program ALSA LC UNAIR- 

 

VP INTERNAL 

Okay thank you oce! teman-teman ada yang ingin bertanaya ke ALSA LC UNAIR? 

Aku mau tanya deh, pertama ada kek MUN begitu ya? Itu kemaren program nya bareng 

sama lembaga MUN lain apa ALSA saja? 

 

ALSA LC UNAIR 

Collab, tapi aku lupa sama siapa aku crosscheck dulu yaa. Kita sama lembaga bahasa 

inggris. Sorry banget lupa namanya apa 

Progress Report terkait Signature Program dari tiap Local Chapter 



 

 

 

 

 

PRESIDEN 

Mereka mempresentasikan tentang MUN begitu ya? 

 

FORUM 

Iya pakai FGD juga sama Airlangga MUN Club 

 

VP INTERNAL 

Jujur seru yaaa. Ada lagi yang masih ingin bertanya? 

 

FORUM 

Cukup 

 

VP INTERNAL 

Baik selanjutnya kita ke ALSA LC UI yaa 

 

-Pemaparan Siganture Program ALSA LC UI- 

 

VP INTERNAL 

Okay, thank you memet, dipersilahkan yang ingin bertanya kepada ALSA LC UI?  

Aku tanya deh, program pertama tadi kerjasama sama organisasi Refugees begitu yaa 

 

ALSA LC UI 

Iya SUAKA 

 

VP INTERNAL 

Okay mungkin terakhir, ada lagi yang ingin bertanya? 

 

FORUM 

Cukup 

 

 



 

 

 

 

 

VP INTERNAL 

Baik kita lanjut ke UNUD  

 

-Pemaparan Siganture Program ALSA LC Unud- 

 

VP INTERNAL 

Baik, ada yang ingin bertanya? 

 

ALSA LC UI 

Mau tanya social campaign itu campaign nya dalam bentuk apa dan reaksi masyarakat 

bagaimana? Karena isu sexual harassment itu sedikit tabu kan 

 

ALSA LC UNUD 

Awalnya ada webinar untuk edukasi, hasil seminar nya akan dibuat poster di hari kedua 

peserta bakal campaign melalui sosmed mereka pakai twibbon juga. Begitu. Reaksinya 

juga unexpectedly sangat baik. Lebih dari 100 peserta nya diluar ALSA LC Unud, 

karena memang terbuka untuk umum. Campaign nya pun berjalan dengan diluar 

dugaan. Cukup bagus antusiasnya. 

 

VP INTERNAL 

Ada lagi yang masih ingin bertanya? 

Aku lagi dehh, legal visit tadikan most LC ngajak LC lain, Unud ngajak LC lain gaa? 

Or pure hanya Unud 

 

ALSA LC UNUD 

Ga ngundang LC lain, karena legal visit ini proker terbaru di taun ini, jadi kita memilih 

untuk tidak mengundang yang lain, karena kita juga sudah ajak LC lain di ALSA LC 

Visit. Untuk legal visit hanya untuk mahasiswa unud. 

 

VP INTERNAL 

Ohhh ga cuma anak ALSA Unud ya, jadi FH Unud juga boleh? 



 

 

 

 

 

ALSA LC UNUD 

Bener 

 

VP INTERNAL 

Okay, mungkin trakhir, bisa diganti ya logo nya di ppt 

 

ALSA LC UNUD 

Jujur kelupaan. Ok 

 

VP INTERNAL 

Okay selanjutnya untuk ALSA LC Unand aku persilahkan 

 

-Pemaparan Siganture Program ALSA LC Unand- 

 

VP INTERNAL 

Okay terimakasih presentasinya ada yang mau bertanya ke ALSA LC Unand? 

Aku izin tanya yaa, untuk Enviromental Talk, setelah session talkshow ada bentuk 

perjanjian ga terkait program dan tema nya? 

 

ALSA LC UNAND 

Kebetulan kita sekalian menghimbau participant untuk membeli merch yang hasilnya 

kita akomodasikan untuk donasi. Jadi kita MoU an sama pihak ketiga nya 

 

VP INTERNAL 

Okay thank you banget. Selanjutnya untuk ALSA LC Unpad boleh 

 

-Pemaparan Siganture Program ALSA LC Unpad- 

 

VP INTERNAL 

Yuk langsung saja yang ingin bertanya ke Gabby 

 



 

 

 

 

 

ALSA LC UGM 

Tertarik sama Lex Week kak, itu sebenernya lomba atau webinar berhari hari tiap 

lawfirm nya? 

 

ALSA LC UNPAD 

Okay, Lex Week itu seperti namanya aka nada 1 pekan hukum, untuk rangkaiannya itu 

satu satu contohnya workshop legal English dulu, lanjut ke seminar sama LPDP, cara 

dapet scholarship, lalu lanjut ke akhir baru ada closing pengumuman legal opinion. 

 

ALSA LC UGM 

Thank you kak penjelasannya, keren banget programnya. 

 

ALSA LC UNAIR 

Program Lex Week itu cara approach alumni nya gimana? Kurang paham bentuk 

mentoring alumni nya itu kaya gimana ya? 

 

ALSA LC UNPAD 

Itu kita buat SOP supaya gaada ketimpangan antar kelompok, kayak missal kelompok 

1 mentornya rajin banget mentor yang lain ga serajin itu, jadi dibuat pacta integritas, 

untuk mengikat pihak exsternal untuk obligation mereka harus ikut terus di acara kita. 

sistematika nya sndiri tiap kelompok ada LO nya dan ada group nya. Untuk komunikasi 

petemuan-petemuan mereka. 

 

ALSA LC UGM 

Yang daftar itu hrs semester berapa? Atau bebas? 

 

ALSA LC UNPAD 

Gaada minimal semester berapa, mungkin bisa dibilang kita agak mengutamakan 

Semester 5. Biar mentornya gak capek jugua ngajarinnya missal ngajar kontrak dll jadi 

dicari yang IPK nya memadai dan diatas sem 5. Jadi yang ikut juga bener-bener orang 

yang mau belajar, jadi juga dilakukan seleksi cuman gak se tinggi tinggi itu. 



 

 

 

 

 

VP INTERNAL 

Okay thank you jujur Lex Week dan LAMP itu keren banget. Kita lanjut aja yaa 

langsung aja ALSA LC USK aku persilahkan 

 

-Pemaparan Siganture Program ALSA LC USK- 

 

VP INTERNAL 

Baik terimakasih banyak temen-temen USK atas pemaparannya tadi. apakah ada yang 

ingin bertanya? 

 

ALSA LC UNPAD 

Makasi izin bertanya, kalau ALSA English yang ngajairn ke panti asuhan itu ngajairn 

secara berkala atau sekali doang? 

 

ALSA LC USK 

Itu ngajar nya bukan intensif gitu, cuma ngasih idea ke mereka Bahasa inggris itu 

basicnya seperti apa. Jadi ini lebih 1 hari full day aja ngajarin mereka disitu. 

 

VP INTERNAL 

Thank you Ale. Ada lagi yang ingin bertanya? 

 

VP INTERNAL 

Berarti temen-temen USK ini offline yak e panti asuhannya? 

 

ALSA LC USK 

Engga soalnya kita belum diizinkan Dekanat untuk kegiatan fisik 

 

VP INTERNAL 

Ohh iyaiya ini range target kurikulumnya untuk jenjang sekolah nya gimana? 

 

 



 

 

 

 

 

ALSA LC USK 

SD-SMP 

 

VP INTERNAL 

Saran aja kalau emang gaboleh di venue, bisa diajar ke panitia asuhan langsung. 

Kurikulum juga bisa disiapkan untuk umur kecil lagi. Karena panti kan ga menutup 

kemungkinan ada yang dari TK-SD gitu. 

 

Baik mungkin apakah ada yang mau masuk lagi? 

 

FORUM 

Cukup 

 

VP INTERNAL 

Okay thank you, kita lanjut aja ya langsung dipersilahkan ALSA LC UNSRI 

 

-Pemaparan Siganture Program ALSA LC Unsri- 

 

VP INTERNAL 

Okay, terimakasih temen-temen ALSA LC Unsri yang sudah cukup komprehensif ya, 

ada yang ingin bertanya? 

 

Yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat apa? 

 

ALSA LC UNSRI 

P3B kak. Karena ada maba, dilanjut ALSA x AMSA dan OLMA. 

 

VP INTERNAL 

Progress nya gimana? 

 

 



 

 

 

 

 

ALSA LC UNSRI 

Masih baru selesai pembentukan panitia kak. P3B tinggal pemantapan aja 

 

VP INTERNAL 

Masih ada yang ingin bertanya? 

 

FORUM 

Cukup 

 

VP INTERNAL 

Mungkin kita move ke UNHAS selanjutnya, aidil dipesilahkan 

 

-Pemaparan Siganture Program ALSA LC Unhas- 

 

ALSA LC UJ 

Selamat sore mau tanya soal proker yang terkait NMCC gitu, tebuka buat member non-

alsa, nah memangnya member non-alsa bisa ikut NMCC? 

 

ALSA LC UNHAS 

Betul banget untuk ini diadakan untuk seluruh Fakultas hukum Unhas, delegasi secara 

khususnya ga harus anak ALSA. Notaben nya terserah. Jadi siapapun boleh bergabung 

di NMCC 

 

ALSA LC UJ 

Boleh tanya lagi? Apakah ada kekhususan gitu? Prioritas delegasi NMCC semuanya 

sama atau ALSA Di prioritasin 

 

ALSA LC UNHAS 

Gaada. Menilai lebih dari interviewnya aja. 

 

 



 

 

 

 

 

VP INTERNAL 

Okay thank you fona atas pertanyaannya, dan juga Aidil atas jawabannya. Ada lagi 

yang mau tanya? Mungkin temen-temen observer?  

For your information juga yaa bahwa Natmeet kita kali ini dihadiri temen-temen 

Observer biar mereka bisa lihat juga signature program temen-temen LC yang nantinya 

bisa menjadi sebuah inspiration for them juga. 

 

VP INTERNAL 

Ada lagi kah yang ingin tanya? Mungkin aku lagi deehh 

Tadi legal advocacy kan memberikan fasilitas orang untuk dapet akte kelahiran. Peran 

Unhas di program ini gimana? Audiensi kah? 

 

ALSA LC UNHAS 

Bagi masyarakat yang belum dapet akte kelahiran bisa daftar. Jadi kami bantu audiensi 

ke pihak capilnya. Ke kantor capil dan daerah yang kita lakukan penyuluhan tuh jauh. 

Jadi agak males mereka untuk ngurusnya. Jadi kita bantu untuk adminitrasi negara ini. 

Agar proses penerbitan aktenya cepat. 

 

VP INTERNAL 

Wah keren banget sih, karena impactnya bener bener ngaruh. 

Kalau temen-temen unsri bisa bikin, karena akte kelahiran gue ilang haha. Next kita 

lanjut aja ya ke temen-temen UGM. 

 

-Pemaparan Siganture Program ALSA LC UGM- 

 

VP INTERNAL 

Program sebelum OLMA apa tadi? 

 

ALSA LC UGM 

House Warming 

 



 

 

 

 

 

VP INTERNAL 

Itu tadi kata vian salah satu agenda penerimaan member ALSA LC UGM. Berarti kalo 

temen-temen Maba ga ikut House Warming statusnya beda ga? 

 

ALSA LC UGM 

Gak wajib. Cuman rangkaian dari OLMA dengan tujuan untuk mempromosikan ALSA 

LC UGM. Jadi abis ospek ada beberapa organisasi FH UGM untuk memaparkan 

organisasinya 

 

VP INTERNAL 

Ok promotional awal aja yah perkenalan ALSA LC UGM 

 

ALSA LC UGM 

Bener kak 

 

VP INTERNAL 

Ada lagi yang mau bertanya? 

 

ALSA LC UNPAD 

Step buat masuk ALSA LC UGM itu kaya gimana? Persnyaratan programnya OLMA 

aja atau gimana temen-temen? 

 

ALSA LC UGM 

Tahapan nya ada interview dan juga OLMA, sifatnya itu wajib baik interview dan 

OLMA jadi interview untuk nentuin anak ini minat dan potensi di divisi mana, nanti 

OLMA yang crucial. Setelah OLMA juga akan ada internship divisi. Jadi member baru 

akan proses dulu di divisi-divisi yang ada. 

 

VP INTERNAL 

Okay ada lagi yang ingin masuk? Ada lagi yang mau bertanya? 

 



 

 

 

 

 

Baik kalau gitu kita lanjut ke ALSA LC Unsoed 

 

-Pemaparan Siganture Program ALSA LC Unsoed- 

 

VP INTERNAL 

Okay terimakasih, temen-temen ada yang mau bertanya ke temen-temen Unsoed? 

Mungkin aku dulu aja ya, tanya ke ayam dan talitha, terkait legal English training ini 

berarti lebih kepada English yang buat kelas kompetisi gitu? Atau kelas yang kayak 

preparation AIMCC atau bener-bener basic legal English? 

 

ALSA LC UNSOED 

Jadi untuk legal English training gaada sangkut pautnya ataupun kaitannya sama 

kompetisi. Jadi basic legal English aja. Di unsoed perlombaan ada divisinya sendiri. 

 

VP INTERNAL 

Okay berarti competition akan nada kelas dan preparation sendiri ya 

 

ALSA LC UNSOED 

Betul. Biasanya yang latih juga mantan-mantan delegasi mootcourt kalao kaya gitu 

 

ALSA LC UNPAD 

Izin tanya, kalau boleh tau ALSA Career Talkshow itu tema nya lebih ke bidang hukum 

atau diluar hukum? 

 

ALSA LC UNSOED 

Tema taun ini tidak hanya di bidang hukum jadi temen-temen HRS buat konsep untuk 

lebih sharing-sharing aja mengenai jenjang karir. Ada latar belakang pembicara dari 

praktisi hukum, audit, juga HRD. Jadi kayak ga hukum doang. 

 

ALSA LC UNPAD 

Okay thank you 



 

 

 

 

 

VP INTERNAL 

Okay thank you semuanya, dapat dicukupkan ya. Lanjut aja ke Unsrat 

 

-Pemaparan Siganture Program ALSA LC Unsrat- 

 

VP INTERNAL 

kalau mereka menang merch competition tadi rewardsnya apa? 

 

ALSA LC UNSRAT 

Dapet merch terbaru gratis dari ALSA LC Unsrat juga OVO dan Gopay. 

 

VP INTERNAL 

Oh kirain Oppo handphone.. hehe 

Ada lagi yang mau tanya? Kita lanjut lagi ya ke LC UB 

 

-Pemaparan Siganture Program ALSA LC UB-- 

 

VP INTERNAL 

Thank you haikal, boleh yang ingin bertanya? Mengingatkan juga untuk temen-temen 

untuk pada ocam ya, karena biar aku haikal dan imam gak kayak ngomong sama Candi.. 

 

Okay ada yang mau tanya? 

 

CO OD 

Mau tanya soal ALSA Symposium, itu kegiatan sebatas seminar aja atau bentuk output 

seperti workshop atau hasil penulisan gitu? Pematerinya keren banget penasaran aja 

tindak lanjut acaranya apa 

 

ALSA LC UB 

Setelah acara selesai panitia buat summary untuk jadi rekomendasi, sebagai alasan juga 

kita undangn DPR. Jadi kebijakan virtual policy bisa langsung kira rekomendasikan.  



 

 

 

 

 

Jadi kita buat rekomendasi dalam bentuk penulisan, untuk tindak lanjut dari 

Symposium itu sendiri. 

 

CO OD 

Ditujukan kemana rekomendasinya? 

 

ALSA LC UB 

Pertama, spesifik ke komisi III. Dan juga ke Bareskrim Polri. 

 

CO OD 

Okay I see, itu aja yang ingin gue tanya. Keren programkerjanya. 

 

VP INTERNAL 

Thank you imam atas pertanyaannya dan haikal jawabannya. 

 

ALSA LC UNPAD 

Econt itu acaranya buat anak-anak SMA ya? 

 

ALSA LC UB 

Ada yang buat jenjang SMA, ada juga buat jenjang University. 

 

VP INTERNAL 

Oiya temen-temen karena udah adzan juga boleh untuk izin solat/ke toilet izin untuk 

away dulu sebentar ya gapapah. Boleh dilanjut haikal 

 

ALSA LC UNPAD 

Region nya malang aja? 

 

ALSA LC UB 

Dulu kalau kita Offline disekitaran malang aja, namun karena kemarin online jadi nya 

bisa lebi luas lagi ga di malang aja. 



 

 

 

 

 

ALSA LC UNPAD 

Ok makasi kal 

 

VP INTERNAL 

Okay thank you haikal atas presentasinya mungkin kita lanjut aja ke ALSA LC UJ 

silahkan 

 

-Pemaparan Siganture Program ALSA LC UJ- 

 

VP INTERNAL 

Okay thank you ya, temen-temen ada yang ingin tanya ke UJ? 

 

ALSA LC UNPAD 

Izin bertanya kalau misalnya ALSA mengajar itu volunteernya ngajar di daerah sekitar 

masing-masing aja ya? 

 

ALSA LC UJ 

Iya pengajaran di sekitarnya, karena memang lagi pandemic kondisinya. Biasanya kita 

pilih satu tempat kalo sedang offline. Pembekalannya pengurus mempersiapkan materi 

atau bahan ajaran yang akan diajarkan. 

 

ALSA LC UNPAD 

Misalnya akum aku daftar jadi volunteer, tapi aku di Cirebon, nah aku sendiri yang 

ngajak di daerah itu? 

 

ALSA LC UJ 

Iya, adik adik atau tetangga sekitar kamu aja kalau gitu. Bener bener sendiri sih 

memang gak team gitu. 

 

ALSA LC UNPAD 

Okay makasih ya berarti closing juga yang hadir bener-bener dia doang gitu ya? 



 

 

 

 

 

ALSA LC UJ 

Iya, nanti juga ada fun games. 

 

ALSA LC UNPAD 

Okay makasih banyak temen-temen UJ 

 

VP INTERNAL 

Okay thank you ya, akum au bertanya terakhir, English Day itu gimaan kalian make 

sure ALSA LC UJ the whole day ngomong Bahasa inggris seharian? 

 

ALSA LC UJ 

Biasanya kan offline, jadi ketemu bareng harus wajib ngomong Bahasa inggris. Cuma 

kalau virtual komunikasi di group, telfon semua sama member harus menggunakan 

Bahasa inggris. Juga ketika zoom. Untuk melatih keberanian mereka sendiri sih 

berbahasa inggris 

 

VP INTERNAL 

Okay penalty nya kalau ga ngomong Bahasa inggris gimana? 

 

ALSA LC UJ 

Gaada, gaada hukuman, lebih apresiasi aja untuk yang udah mencoba untuk selalu 

berbahasa inggris. 

 

VP INTERNAL 

Okay kita lanjut ke LC terakhir. Last but not least silahkan Unsip anggie 

 

-Pemaparan Siganture Program ALSA LC Undip- 

 

VP INTERNAL 

okay mau tanya, mengenai program Career Talkshow ini bener-bener bentuk talkshow 

atau webinar gitu aja atau ada FGD juga? 



 

 

 

 

 

CO OD 

Sambil nunggu jawaban, kalau ada temen-temen EO yang mau tanya langsung aja ya, 

biar bisa langsung dikasi ke anggie juga kalo dia udh stable 

 

VP INTERNAL 

okay betul soulmate. Temen-temen tanya aja di kolom chat ya 

 

ALSA LC UNDIP 

kurang lebih cuma gambaran talkshow, jadi lebih 2 arah pembicaraannya. Kenapa ada 

ToR karena memang pembicara minta. Cuma santai sih. 

 

VP INTERNAL 

okay thank you anggie. Ada lagi yang ingin tanya? 

 

ALSA LC UNPAD 

AIMCC Class, itu sebenerny buat delegasi aja yang wajib ikut? 

 

ALSA LC UNDIP 

Dilaksanakan sebelum recruitment delegasi sih, jadi promosi aja untuk narik orang-

rorang buat ikut AIMCC 

 

ALSA LC UNPAD 

ALSA Career Talkshow bahasannya diluar bidang hukum juga ya? Ada chamber nya 

gak?  

 

ALSA LC UNDIP 

Tahun ini lawyer. Jadi full on pembicara lawyer. Beda nya paling associates, corporate 

dan lain lain. Sesuai tema aja. Masih dalam range yang sama. Lawyer jadi gaada dibagi 

bagi chamber 

 

 



 

 

 

 

 

 

VP INTERNAL 

Ada lagi yang ingin tanya? Atau cukup? 

 

FORUM 

Cukup 

 

VP INTERNAL 

Thank you! Program yang kalian bawakan sangat sangat memberikan impact dan 

unique banget dari tiap local chapters. Aku sangat salut dan maybe bisa di keep it up 

aja dari ke Syaboo an itu. 

 

 

 

 

 

VP INTERNAL 

Next kita ke agenda penjabaran diskusi mengenai problematika dan juga evaluation & 

concern yang dihadapi temen-temen LCs, agenda ini mungkin lebih ke harapan kalian 

ke NB aja, karena bentar lagi juga aka nada PALT, jadi bisa dijadikan bahan perbaikan 

untuk temen-temen NB nantinya. Adakah kendala yang dihadapi dan ingin di 

diskusikan dengan NB? 

 

VP INTERNAL 

Voluntree aja ya sifatnya yang mau masuk boleh masuk 

Mungkin evaluasinya mek ga serius banget? Mungkin capek sama lawakannya haha 

 

VP INTERNAL 

Mungkin kalau memang gak ada bisa tulis cukupkan aja ya? 

 

 

Penjabaran dan diskusi mengenai problematika yang dihadapi  

setiap Local Chapter serta evaluasi dan concern 



 

 

 

 

 

 

CO OD 

Jika temen-temen ada yang menghadapi problematika dan mungkin dirasa gamau  

diberitaukan disini juga boleh reach out ke kita diluar ini juga biar kita bisa sama-sama 

perbaiki dan berikan solusi demi ALSA Indonesia yang lebih baik. 

 

VP INTERNAL 

Kalau cukup bisa tuliskan cukup aja ya 

 

FORUM 

Cukup 

 

 

 

 

VP INTERNAL 

Agenda selnajutnya yaitu pembahasan renstra, kenapa kita bawa ini? Setelah kita 

observe hasil pengisian laporan renstra temen-temen, ada beberapa yang kurang 

comprehend terkait beberapa poin, adakah yang mau izin masuk mengenai kendala 

temen-temen dalam melaksanakan renstra? 

 

VP INTERNAL 

Mungkin contoh kemarin poin membuat acara dengan pihak ketiga, ada yang mengisi 

joint project dengan LC. Bukan pihak ketiga. Jadikan miss konsepsi atas ini. Mungkin 

ada yang mau masuk ga nih? 

 

VP INTERNAL 

Kalau kedepannya temen-temen memiliki kebingungan terhadap pengisian renstra 

boleh banget untuk menghubungi aku atau imam. Karena renstra ini tujuannya untuk 

memaximalkan program LCs sendiri. Jadi diharapkan kita punya kesamaan 

pemahaman antar NB dan LC. Biar bener bener maximal. Gitu. 

Pembahasan pelaksanaan Rencana Strategis  

ALSA National Chapter Indonesia 2020-2022 



 

 

 

 

 

CO OD 

Diluar forum formal gini boleh banget ya untuk approach kita. Mau nambahin juga 

beberapa LC kan akan melaksanakan muslok, bentar lagi akan menyiapkan Lpj Renstra 

Tahunan. Jadi kemarin aku juga udah sampein kalau ada kendala bisa langsung hubungi 

kita. 

 

CO OD 

Sedikit memberitahu juga kalau bentar lagi temen-temen ada Muslok, segala bantuan 

atau kendala juga bisa langsung kabairn ken internal, kita membuka semacam asistensi 

khusus untuk renstra. Jadi dibebaskan banget ya yang mau konsul, pencapaian renstra 

ini juga pnting karena 2022 renstra akan diperbaharui. Itu aja thank you 

 

VP INTERNAL 

Sepakat banget, jangan malu ya untuk hubungi aku dan imam. Mungkin karena sudah 

cukup tuliskan cukup ya 

 

FORUM 

Cukup 

 

 

 

VP INTERNAL 

Ok thank you temen-temen sekalian, karena sudah semua agenda nya, kita masuk ke 

Pengumuman-pengumuman, dipersilahkan yang mau menyampaikan pengumuman. 

 

ALSA LC UNUD 

Mau memberikan pengumuman terkait PALT, megingat 1 minggu lagi, mohon doa nya 

ya, untuk LC yang hadir secara langsung ke Bali, dijaga juga kesehatannya agar ketika 

masuk dan keluar pulau bali, tidak membawa virus. Semoga semua temen-temen EO 

bisa hadir ke bali biar bisa ketemu bareng, BoD Unud udah rencana mau seafood 

Pengumuman - pengumuman 

 



 

 

 

 

 

bareng-bareng di tepi pantai, make sure hadir ya! Selain makan-makan ada minum-

minum juga haha karena kalau makan tanpa minum nanti seret. 

 

Itu saja thank you! 

 

VP INTERNAL 

Ok thank you bryan, thank you dan minta doanya yaaa 

 

ALSA LC UNSRAT 

Halo semuanya, kalau dari aku sampai jumpa lagi yaaa! Karena ini natmeet terakhir ku, 

2 minggu kedepan aku akan muslok, aku mewakili LC Unsrat, mengucapkan teman-

teman EO yang sudah baik dan selalu open dan membantu program kerja ALSA LC 

Unsrat, maaf juga kalau ada salah-salah kalau aku kurang responsive. 

 

Karena sudah diperhujung kepengurusan sekali lagi maaf ya temen-temen sampai 

jumpa di Bali! Doakan muslok unsrat lancar dan dapat suksesor yang baik untuk LC 

Unsrat. Sampai jumpaaa! 

 

VP INTERNAL 

Thank youuu! Goodluck buat musloknya!! So sad 

Ada lagi yang mau pengumuman? 

Dari NB deh 

 

VP INTERNAL 

Ini karangan bunga virtual untuk tebita yang sudah UP 

 

ALSA LC UNPAD 

Gemes banget siii makasi 

 

VP INTERNAL 

Congrats ya, terakhir apresiasi untuk Bita!! Goodluck ya musloknya! 



 

 

 

 

 

VP INTERNAL 

Yuk kita sekalian capture ya kita foto dulu. Semuanya oncam! 

 

-National Meeting Triwulan II diakhiri dengan doa- 

 

Demikian notula National Meeting Triwulan II dibuat agar dapat digunakan 

sebagaimana mestinya. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan/atau 

kesalahan kata dalam pembuatan notula tersebut. Semoga bermanfaat! 


