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Agenda pada National Meeting Triwulan I yaitu : 

1. Pembukaan oleh National Board; 

2. Perkenalan National Board dan External Officers tiap Local Chapter; 

3. Progress Report penyelenggaraan acara nasional ALSA Indonesia: 

a. Progress Report penyelenggaraan Seminar dan Workshop Nasional 2021 

oleh ALSA LC Unsrat 

b. Progress Report penyelenggaraan Pra-Munas and ALSA Leadership 

Training XXVIII oleh ALSA LC Unud 

c. Progress Report penyelenggaraan NMCC MA XXIV oleh ALSA LC USK 

d. Progress Report penyelenggaraan Seminar dan Musyawarah Nasional XXIX 

oleh ALSA LC Unhas 

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

5. Penjabaran dan diskusi mengenai problematika yang dihadapi setiap Local 

Chapter; 

6. Pembahasan pelaksanaan Rencana Strategis ALSA National Chapter Indonesia 

2020-2022; dan 

7. Pengumuman-pengumuman. 

 

 

 

CO OD 

Assalamualaikum Wr, Wb,. 

AGENDA 

Pembukaan oleh National Board 



 

 

 

 

 

Shalom, 

Om Swastiastu, 

Namo Budhayya, 

Salam kebajikan untuk kita semua. 

 

Sebelum kita memulai National Meeting pertama kita hari ini ada baiknya kita buka 

dengan doa bersama, agar natmeet kali ini berjalan lancar dan tidak ada hambatan 

temen-temen. Kalau gitu doa menurut kepercayaan masing-masing dimulai. 

 

-AOM dimulai dengan doa- 

 

Berdoa selesai. Baik bisa di check lagi teman-teman untuk agenda Natmeet kali ini, 

saya kirim ke chatroom zoom ya. Jadi ada 10 agenda, karena Natmeet sudah dibuka 

tadi, langsung aja kita masuk ke agenda kedua yaitu Perkenalan dari National Board 

dan External Officers. 

 

 

 

CO OD 

Okay mungkin dimulai dari aku dulu, aku Imam ibnu Yazid biasa dipanggil imam, 

mungkin udah ada beberapa yang kenal disini, Alhamdulillah saya diamanahi menjadi 

Chief Officer of Organizational Development periode 2021-2022. Disini juga saya 

masih sendiri di Internal, jadi untuk Natmeet kali ini saya yang pimpin dulu ya teman-

teman. Karena memang untuk VP Internal dan CO Mna masih belum ada. Dan orang 

nya gak tau siapa. Mungkin ada disini ya teman-teman. Ohiya ada sena dan lala juga 

disini, mungkin bisa perkenalan juga silahkan sena. 

 

PRESIDEN 

Thank you mam, Selamat siang teman-teman semua, perkenalkan namaku Sena, disini 

bantu-bantu bro imam aja, selamat datang ya di National Meeting pertama kita, semoga 

temen-temen disini semua bisa terus berinergi bersama National Board dan External 

Perkenalan National Board dan External Officers tiap Local Chapter 

 



 

 

 

 

 

Officers lainnya, di National Meeting ini. Dari aku semangat aja temen-temen semua 

di Natmeet pertama. Stay Safe and Healthy always. Thank you. 

 

CO OD 

Okay, Thanks sena. Lanjut Lala, mungkin lala ada yang mau disampaikan dulu 

 

SECRETARY GENERAL 

Hai semuanya, salam kenal aku Laila Saskiahanoum, tapi biasanya dipanggilnya lala 

aja. Alhamdulillah pada tahun ini appointed as the Secretary General of ALSA 

Indonesia 2021-2022. Untuk External Officers semangat ajasih goodluck and godspeed 

untuk satu tahun kepengurusannya, yang udah mau selesai juga goodluck untuk 

musloknya, that's it! thank you! 

 

CO OD 

Okay, Thank you lala. Mungkin selanjutnya kita perkenalan nih sama External Officers 

tiap Local Chapters, mungkin ada baiknya kita lakukan ini karena ini National Meeting 

pertama berama NB baru, mungkin dari temen-temen disini juga udah ada yang saling 

kenal ada yang belum, ada baiknya kita perkenalan kembali ya teman-teman. Aku roll 

call ya. 

 

-Perkenalan External Officers masing-masing Local Chapters- 

 

CO OD 

Okay, Thank you salam kenal semuanya, mungkin udah semua ya perkenalannya, dari 

NB dan EO tiap LC, jadi sekian untuk agenda kedua tadi. 

 

 

 

CO OD 

Kita langsung aja masuk ke agenda selanjutnya nih temen-temen, kita masuk ke agenda 

ketiga yaitu progress report dari Semworknas, dipersilahkan teman-teman Unsrat. 

Progress Report penyelenggaraan acara nasional ALSA Indonesia 



 

 

 

 

 

-Progress Report penyelenggaraan Seminar dan Workshop Nasional 2021 

oleh ALSA LC Unsrat- 

 

CO OD 

Okay terimakasih Anggie atas pemaparannya, mungkin temen-temen EO dipersilahkan 

ya jika ada yang ingin dipertanyakan progress report nya izin masuk aja. 

 

ALSA LC UNUD 

Halo temen-temen Unsrat, aku dari Unud mau tanya ini alasan kenapa diundur 

pelaksanaan semwork karena apa ya? 

 

PO SEMWORKNAS 2021 

Baik, izin menjawab ya kak, tanggal diundur karena baru ada kepastian untuk bisa 

online hybrid dari NB itu setelah PALT, jadi kita mengajukan tanggalnya untuk 

diundur, karena bersamaan tanggal 22 23 24 juli itu ada kegiatan fakultas hukum di 

Univ kami, ada lomba yang gabisa kami ganggu karena itu jadwal dari Fakultas sendiri. 

 

ALSA LC UNUD 

Ok Thank you 

 

ALSA LC UNPAD 

Okay selamat siang temen-temen Unsrat makasi atas pemaparannya, kami dari unpad 

izin bertanya sedikit terkait Workshop, apakah sistemnya akan sama kaya taun lalu? 

Karena kemarin LC Unpad udah ada yang tanya-tanya soal Workshop. Mau tanya juga 

Semwork kan mengakomodir kalau ada yang mau ke Manado. Mau tanya Prokes nya 

seperti apa. 

 

PO SEMWORKNAS 2021 

Baik terimakasih, untuk pertanyaan pertama mekanisme workshop akan ada 2 

fasilitator, akan ada ahli geodesi untuk fasilitasi peta nya, kenapa? Karena disarankan 

dari HPK dari fasilitator utama untuk mengundang ahli geodesi, agar pemaparannya 



 

 

 

 

 

HPK ini  nyambung sama ahli geodesi, dan supaya gak ada yang nanya-nanya lagi soal 

peta. Abis itu dibagi 2 chamber, Chamber A dan B, perwakilan negara X dan Y. setelah 

itu pemaparan materi dari HPK mengenai kasus posisi, setelah itu dibagi ke Breakout 

room untuk diskusi kelompok baru pemaparan keseluruhan di akhir workshop. Jadi ini 

sudah dibahas dengan HPK terlebih dahulu.  

 

ALSA LC UNPAD 

Okay untuk pertanyaan pertama cukup 

 

PO SEMWORKNAS 2021 

Untuk pertanyaan kedua, Sudah ada draft prokes nya kak Gabby, mungkin aku boleh 

izin sharescreen? 

 

CO OD 

Silahkan Anggie 

 

ALSA LC UNPAD 

Okay, thank you sudah tercerahkan, baiknya sih seperti ini juga untuk memperkecil 

tanggung jawab temen-temen Unsrat akan hal covid 19. Jadi mempermudah juga, biar 

yang romli jaga diri masing-masing. Itu aja makasih 

 

PO SEMWORKNAS 2021 

Thank you kak Gabby dan kakak-kakak semua 

 

ALSA LC UNUD 

Nambahin dari gabby tadi tentang prokes, pingin follow up question, sudah ada booklet 

dari kementrian Pariwisata belum ya terimakasih 

 

PO SEMWORKNAS 2021 

Baik terimakasih, dari panitia pegangannya baru peraturan gubernur sama keputusan 

menteri kesehatan. Untuk booklet dinas pariwisata belum ada, akan diusahakan cari. 



 

 

 

 

 

Terimakasih kak Bryant. 

 

ALSA LC UNUD 

Okay semangat temen-temen nyari file nya ya. 

 

CO OD 

Ada lagi yang mau masuk? Atau dicukupkan? 

 

FORUM 

Cukup 

 

CO OD 

Baik kita cukupkan. Tetap semangat untuk anggie dan temen-temen Semworknas 

dalam menyukseskan acara. kita lanjut ke Progress report dari panitia PALT XXVIII, 

untuk temen-temen ALSA LC Unud dipersilahkan. 

 

-Progress Report penyelenggaraan Pra-Munas and ALSA Leadership Training 

XXVIII oleh ALSA LC Unud- 

 

CO OD 

Baik thank you Kent atas pemaparannya, langsung aja ada yang ingin masuk?  

 

Gimana temen-temen pada diem aja nih. Jika dirasa cukup bisa langsung ketik aja 

temen-temen. 

 

FORUM 

Cukup 

 

CO OD 

Baik dapat dicukupkan ya teman-teman semua, terimakasih Kent dan semangat terus 

untuk persiapan PALT nya. Lihat perjuangganya luar biasa sekali. Kita cukupkan ya. 



 

 

 

 

 

Lanjut kita masuk ke progress report dari penyelenggaraan NMCC MA. Dipesilahkan 

teman-teman USK untuk memaparkan progress reportnya. 

 

-Progress Report penyelenggaraan NMCC MA XXIV oleh ALSA LC USK- 

 

CO OD 

Baik terimakasih Nabila atas pemaparannya NMCC MA nya, cukup jelas 

pemaparannya, lanjut aja yang ingin bertanya, beri saran dan lain-lain langsung aja 

dipersilahkan izin masuk. 

 

ALSA LC UNPAD 

Baik terimakasih atas waktunya, mohon maaf kalau ini sudah dibahas, teknis terdahulu 

kan harus mengirim berkas secara fisik ya ke Tuan rumah penyelenggara, nah untuk 

tahun ini akan bagaimana ya? 

 

PO NMCC XXIV 

Terimakasih pertanyaannya Unpad, teknis berkas itu sendiri masih berbentuk fisik 

temen-temen Unpad. 

 

ALSA LC UNPAD 

Terimakasih atas pencerahannya. Apabila nanti ada suatu keadannya yang bisa 

merubah itu bisa berubah gak? Atau fix? Misal kita tidak bisa mengirimkan file secara 

fisik kesana gitu. 

 

PO NMCC XXIV 

Nah jadi di peraturan kita sendiri itu ada overmacht pengiriman berkas, ada toleransi 

keterlambatan juga, peraturan terbaru juga kalau ada kendala di berkas tersebut nanti 

masih bisa diubah berkasnya. 

 

ALSA LC UNPAD 

Terimakasih banyak dari Unpad cukup 



 

 

 

 

 

CO OD 

Baik. Temen-temen yang lain ada yang masih mau ditanyain? 

Kalau dirasa cukup ketikan cukup ya temen-temen. 

 

FORUM 

Cukup 

 

CO OD 

Okay kalo dirasa cukup kita cukupkan aja ya. thank you Nabila atas pemaparannya 

yang cukup komprehensif. Semangat terus teman-teman panitia NMCC MA XXIV 

semoga nanti dapat berjalan lancar, dan gaada hambatan pastinya. Kita lanjut ke 

Seminar dan Musyawarah Nasional XXIX. LC Unhas dipersilahkan. 

 

-Progress Report penyelenggaraan Seminar dan Musyawarah Nasional XXIX 

 oleh ALSA LC Unhas- 

 

CO OD 

Baik thank you Ainil pemaparanya, apakah ada yang ingin masuk teman-teman EO? 

Silahkan langsung izin masuk aja. 

 

Gimana temen-temen ada ga? Kalo gak ada aku izin bertanya nih boleh gak? Dari aku 

mau nanya soal konsep nya kira-kira nanti pelaksananya mau seperti apa? Online 

offline atau hybrid? Kalau udah ditentukan jenis persiapannya bakal seperti apa 

 

PO SEMUNAS XXIX 

Untuk persiapannya sendiri kita akan menyiapkan konsep luring dan daring tapi fokus 

ke secara luring, kalau nanti dapat izin dan keadaan udah membaik, mungkin akan 

choice lain mungkin akan Hybrid. 

 

CO OD 

Mungkin ada gak kendala yang dihadapin sampe saat ini? 



 

 

 

 

 

PO SEMUNAS XXIX 

Untuk satu bulan ini belum ada 

 

CO OD 

Berarti aman-aman aja ya, kalau ada bisa langsung koordinasi sama National Board. 

Itu aja dari aku, kembali lagi temen-temen LC Ada yang mau tanya? 

 

Jika dirasa cukup ketik cukup aja. 

 

FORUM 

Cukup 

 

CO OD 

Okay karena udah dicukupkan, berarti sekalian kita cukupkan untuk progress report 

seluruh acara nasional ya temen-temen. Semangat terus untuk Ainil sebagai PO dan 

temen-temen Unhas. Semoga kedepannya berjalan dengan lancar dan tidak ada 

hambatan 

 

 

 

CO OD  

Okay, kita lanjut aja ya ke agenda kita selanjutnya, yaitu Progress report dari signature 

program temen-temen Local Chapters. Jadi langsung aja aku persilahkan yang untuk 

yang pertama teman-teman ALSA LC USK. 

 

-Pemaparan Siganture Program ALSA LC USK- 

 

CO OD  

Okay, Thank you temen-temen USK atas pemaparan Signature Program nya. Mungkin 

aku kembalikan ke EO Dipersilahkan yang ingin bertanya boleh langsung izin masuk. 

 

Progress Report terkait Signature Program dari tiap Local Chapter 

 



 

 

 

 

 

Sekalian yang ingin sharing sama temen-temen ALSA LC USK Bisa banget. Kalau 

dirasa tidak ada langsung katakana cukup aja ya semua. 

 

ALSA LC UI 

Thank you temen-temen USK atas pemaparannya, sebenernya ingin tanya dari UI 

tentang 2 proker, pertama ALSA Village Care itu metode pelaksanannya full luring 

atau full daring, materinya seperti apa. 

 

Yang kedua ingin tanya soal ALSA English Teaching, tadi apakah dilaksanakan di 

panti yang sama atau tiap tahunnya berpindah tempat? 

 

ALSA LC USK 

Terimakasih Matthew pertanyannya, Village Care ini rencananya luring. Kita juga udah 

survey dan kita akan datang ke desa tersebut memberikan penyuluhan 3 topik, 

Kesehatan, Hukum, dan Ekonomi. Itu untuk pertanyaan pertama. 

 

Kedua, jadi English teaching ini tiap tahun beda-beda. Dua tahun sebelumnya 

dilaksanakan di desa yang masih terbilang terpelosok gitu, dia ada 1 daerah yang deket 

laut dan bukit. Jadi memang karena dirasa Bahasa inggrisnya kurang jadi kita pilih 

kesana. Untuk tahun ini panti asuhan karena kita juga udah ada kerjasama dengan panti 

asuhan tersebut. 

 

ALSA LC UI 

Okay makasih penasaran aja soalnya UI juga ada program penyuluhan cuma masih 

bingung untuk pelaksanann nya di pandemi yang lagi naik naiknya banget ini. Thank 

you temen-temen USK. 

 

CO OD 

Okay, mungkin masih ada lagi gak yang ingin ditanyain?  Kalau emang udah gada bisa 

ketik cukup biar kita lanjut nih.  

 



 

 

 

 

 

karena dirasa cukup kita lanjut ya, UNAND apakah sudah siap? 

 

-Pemaparan Siganture Program ALSA LC UNAND- 

CO OD 

Baik, terimakasih teman-teman ALSA LC UNAND, Local Chapters lain apakah ada 

yang ingin bertanya? 

 

ALSA LC UNSRI 

Izin tanya sama unand, aku lumayan tertark sama ABCD, pertanyaannya, kegatannya 

dilaksanakan untuk temen-temen yang ada di padang aja atau bisa jga buat yang di 

daerah lain tp tetep bagian dari ALSA LC Unand? Gitu aja Thank you 

 

ALSA LC UNAND 

Pelaksanaanya ABC ini karena pandemi untuk sekarang diutamakan yang di Padang 

tapi kalo member juga bisa dateng boleh 

 

Tambahin juga ini keagiatannya bukan cuma beach clean up, bisa ada senam pagi dulu 

gitu jadi emang yang diutamakan yang di Padang 

 

ALSA LC UNSRI 

Okay berarti agenda nya ga cuma si beach clean up itu yah 

 

ALSA LC UNAND 

Iya betul kak 

 

ALSA LC UNSRI 

Okay terimakasih Arya dan Tamara 

 

ALSA LC UGM 

Mau tanya untuk ALSA Yearbook temen2 menyediakan di upload via docs gitu atau 

booklet dan sebagai macamnya? 



 

 

 

 

 

ALSA LC UNAND 

Untuk uploadnya ini via paltform Issu matakuliahnya ini yang wajib aja. Lalu dibuat 

dalam bentuk booklet dan matkul nya karena ini juga proker pertama kali ada beberapa 

matkul yang belum mencakup. 

 

ALSA LC UGM 

Berarti teknis pengumpulannya dari panitia apa dari kating-kating gitu ya? 

 

ALSA LC UNAND 

Yang buat itu langsung dari Law Development 

 

ALSA LC UI 

Mau tanya beach clean up di ABCD tadi ada kerjasama sama pihak ketiga juga gak? 

 

ALSA LC UNAND 

Beberapa organisasi masyarakat. Tapi masi rencana pelaksanaanya belum. Terimakasih 

 

ALSA LC UI 

Apakah kerjasama itu udah dari tahun lalu apa baru tahun ini? 

 

ALSA LC UNAND 

Iya baru tahun ini. 

 

CO OD 

Okay ada lagi yang mau masuk? Kalau cukup tolong ketikan cukup ya teman-teman. 

Kita lanjut ke temen-temen UNSRI. 

 

-Pemaparan Siganture Program ALSA LC UNSRI- 

 

 

 



 

 

 

 

 

CO OD 

Okay, Thank You mek dan UNSRI jangan langsung left ya, di akhir ada sesuatu. 

dipersilahkan yang lain yang mau tanya boleh banget. 

 

ALSA LC UNPAD 

Okay thank you kesempatannya imam, dan thank you pemaparan nya mek, izin 

bertanya tadikan ada terkait LEGOS itu ya yang palig baru, pelajarnya udah berjanji 

untuk ga buat sexual harrasment. Ini menarik banget sih. Pengen tau aja lebih lanjut, 

kalau yang sudah berjanji ini sewaktu waktu melakukannya gitu UNSRI bentuk 

komitmen nya seperti apa? 

 

ALSA LC UNSRI 

Yang kemarin ttd itu 3 repre, 1 guru dan ketua dan wakil ketua OSIS.  

Bukti ttd ini bakal ditaro di sekola mereka masing-masing nah sanksinya itu sanksi 

sosial aja bahwa mereka sudah tanda tangan. Apakah menjawab? 

 

ALSA LC UNPAD 

Berarti yang mengawasi guru, dan temen-temen OSIS yaa. Thank you mek 

 

CO OD 

Terimakasih Gabby dan Mek, ada lagi ga yang mau bertanya? Kalau gaada bisa katakan 

cukup ya temen-temen. Kita cukupkan ya. Semangat UNSRI yang menuju muslok 

beberapa hari lagi semoga lancar jaya! Lanjut ya ke ALSA LC UI silahkan. 

 

-Pemaparan Siganture Program ALSA LC UI- 

 

CO OD 

Baik, thank you pemaparannya ALSA LC UI. Lanjut yang ingin tanya. 

 

 

 



 

 

 

 

 

ALSA LC UNSOED 

Selamat sore temen-temen mau tanya terkait Multimedia class teknis pelaksanaan 

online seperti apa? Mungkin boleh diceritain ga rangkaian acaranya? 

 

ALSA LC UI 

Pakai zoom, pelaksanaanya seperti kita gini. Pemberi materinya dari BPH kita, misal 

kasi liat pengalaman waktu buat atau edit video, lalu basic tools dalam pembuatan dan 

OBS juga adobe Photoshop, yang sesuai dengan Grand Design ALSA LC UI yang 

sekarang. Karena online ini juga kita sering melaksanakan OBS, Youtube dll. Jadi 

penting banget. Kita juga ada praktek di breakput rooms seperti membuat logo, dan 

nanti di presentasikan tentang apa aja hasil implementasi yang diajarkan pada saat itu. 

Mungkin itu aja sih mengenai Multimedia Class. 

 

ALSA LC UNSRAT 

Mau tanya LC UI, mengenai Assesement LB, dari UNSRAT kan beberapa minggu 

yang lalu megadakan itu untuk di share ke member, cuma kendalanya kurang ada 

keaktifan member untuk mengambil bagian dalam mengisi form evaluasi itu. Dr UI 

sendiri manage nya gimana biar member bisa semangat mengisi? 

 

ALSA LC UI 

Kalau kemarin kita lebih ke perosnal approach ke staff masing2, jadi sounding masing2 

dan absensi siapa aja yang udah isi dan belum. 

 

ALSA LC UNSRAT 

Thank you 

 

CO OD 

Selanjutnya UNSRI 

 

 

 



 

 

 

 

 

ALSA LC UNSRI 

Mau tanya, terkait study english, aku tertarik banget karena di UNSRI juga ada yang 

mirip. Mau tanya kegiatan ini kemarin ada pengajar resmi nya ga? Atau dari LC UI aja? 

Sasarannya anak panti kan? 

 

ALSA LC UI 

Pegajarnya dari english dev ALSA LC UI. Cuma ganti2 di awal internal atau ext nex 

study english ganti divisi lagi. Udah ada silabusnya juga dari divisi english dev. Yang 

harus diajar itu apa, jadi kita gaada pengajar resmi kita sebagai pengajarnya. 

Pengajarannya juga dibagi 2 untuk range umur yang ada, ada yang basic dan advance. 

 

ALSA LC UNSRI 

Berarti dilaksanain nya selalu di panti yang sama ya? 

 

ALSA LC UI 

Iya selalu sama, udah 5 tahun kalo gasalah kita selalu disitu. 

 

CO OD 

Ada lagi nih dari unud bryant silahkan bro 

 

ALSA LC UNUD 

Kalo di UI hasil kuesioner itu output nya apa ya? 

 

ALSA LC UI 

Pertama, hasilnya dibikin tabel grafis misal untuk masing2 divisi sudah baik cukup atau 

gimana. Nanti bakal dibuat penjelasan dan gafik sudah sampai target atau masih bisa 

dikembangkan dll. Dipaparin di evaluasi. Setelah pengisian ini bisa sebagai evaluasi 

masing-masing divisi. Di akhir kepengurusan juga dibuat lagi dipaparin pas muslok. 

Itusih penjelasan dari aku.  

 

 



 

 

 

 

 

ALSA LC UNUD 

Berarti hasilnya bentuknya rekap data ya? 

Kalau ada kritik atau saran gimana? 

 

ALSA LC UI 

Ada kolom saran juga. Dipaparin juga nanti. 

ALSA LC UNUD 

Berarti rekapan data aja ya bukan seperti surat rekomendasi 

 

ALSA LC UI 

Iya 

 

CO OD 

Okay thanks Matthew dan Bryant, ada lagi? Atau bisa dicukupkan saja ya? 

Ok cukup, kita lanjut ke temen-temen ALSA LC UNPAD. Silahkan Gabby. 

 

-Pemaparan Siganture Program ALSA LC UNPAD- 

 

ALSA LC UGM 

Izin tanya ALSA LAMP itu mentornya apakah nanti jadwalnya dari UNPAD atau 

tergantung jadwal kosong mentornya?  

 

ALSA LC UNPAD 

Makasi untuk pertanyaanya, jadi untuk mendapatkan output yang sama, kita bikin 

guideline atau kurikulum untuk setiap mentor dan menti ini wajib dilakukan pertemuan 

dari 23 Agustus sampe 12 Desember se minimal minimalnya 5x. sisanya kesepakatan 

mentor dan menti aja. Udah menjawab belum? 

 

ALSA LC UGM 

Sudah. Terimakasih ka Gabby 

 



 

 

 

 

 

ALSA LC UNPAD 

Sama Sama 

 

CO OD  

Selanjutnya masih dari UGM silahkan 

 

ALSA LC UGM 

Branch mark untuk menandakan program ALSA LAMP ini sukses apa ya? Rincinya 

makasih kak 

 

ALSA LC UNPAD 

Okay aku izin jawab, jadi kalau dari terkait gimana cara tau menti ini berhasil atau 

engga, itu ada di kurikulum. Di akhir closing acara bakal ada rapot atau laporan dia ni 

udah memenuhi kurikulum atau belu. Setiap kurikulum ada pin2 kesuksesan nya.  

 

ALSA LC UGM 

Berarti tolak ukrnya menti sudah menyelesiakan semua kurikulum? 

 

ALSA LC UNPAD 

Iya itu untuk data nya, kalau non data kita lihat apakah orang yang iktu kenaikan IPK 

ga atau yang udah lulus segera dapet kerja atau engga gitukan. Cukup menjawab ga 

sulthan? 

 

ALSA LC UGM 

Cukup makasih 

 

CO OD  

Selanjutnya UNAIR 

 

 

 



 

 

 

 

 

ALSA LC UNAIR 

Pingin nanya di Virtual Visit itu, tadikan ada tour online nah itu tuh kalian yang 

mengajukan atau mereka yang menawarkan ke LC Unpad, karena UNAIR mau buat 

proker serupa. 

 

ALSA LC UNPAD 

Kita ngajuin, dan jujur susah banget jadi kita mohon-mohon plis pak karena emang 

nyari inovasi biar ga bosen di proker online ini susah banget.  

Tunjukin aja kalau kita emang buat akademik. Karena sayang banget gedung DPR 

segede itu kita gapernah ada yang tau isinya apa. Jadi coba ajuin dulu aja aku kemarin 

sampe 4x ngajuinnya. 

 

ALSA LC UNAIR 

Okay menjawab banget gabby makasih ya 

 

ALSA LC UNPAD 

Okay. 

 

CO OD 

Masih ada yang mau tanya? Kalau tidak bisa diketik cukup yaa teman-teman 

 

ALSA LC UNSRI 

Izin masuk 

 

CO OD 

Silahkan mek 

 

ALSA LC UNSRI 

Okay thank you, sebelumnya mau tanya gabby, kegiatan lingkungan nya unpad itu 

sebenrnya bentuk kongkrit kesadaran lingkungan itu gimana? Mungkin buat penulisan 

atau ngebersihin lingkungan secara langsung atau gimana? 



 

 

 

 

 

ALSA LC UNPAD 

Kita nanam bibit pohon di taman hutan bersama lindungi hutan. Mungkin ga kerasa 

dampaknya sekarang, pohonnya ga langsung jadi, tapi it's the least that we can do. 

 

CO OD 

Okay thank you kita cukupkan ya untuk Unpad, selanjutnya kita pindah ke ALSA LC 

Undip silahkan 

-Pemaparan Siganture Program ALSA LC UNDIP- 

 

CO OD 

Okay terimakasih Anggie, dan temen-temen Undip, silahkan jika ada yang ingin 

bertanya?? 

 

Baik mungkin kalau tidak ada bisa katakan cukup ya temen-temen biar kita hemat 

waktu juga. Terimakasih Anggie dan Bli, semangat terus ya lanjut kita pindah ke ALSA 

LC UGM silahkan 

 

-Pemaparan Siganture Program ALSA LC UGM- 

 

CO OD 

Terimakasih sulthan dan vian atas progress report Signature Programnya, langsung aja 

ke yang ingin bertanya dipersilahkan ya, jika gaada langsung ketik cukup ya 

 

ALSA LC UNPAD 

ALSA Crushbone inikan acara gede, walaupun online kan tetep butuh dana, yang bisa 

ditawarkan untuk sponsorship di kondisi pandemi terutama di proker lomba ini gimana? 

 

ALSA LC UGM 

Nanti dihadiri masyarakat banyak, umum maupun ALSA, pihak sponsor ini akan di 

tayangkan terus videonya, jadi yang buat berhasil itu dikontrak prestasinya. Saran lain 



 

 

 

 

 

mungkin coba aja ke semua instansi, karena gambling kan jadi banyakin aja 

instansinya. Jadi lebih ke gencarnya panitia dalam mencari instansi juga. 

 

CO OD 

Okay thank you. kalau sudah gaada lagi yang bertanya cukup aja ya biar hemat waktu. 

Okay karena sudah banyak yang ketikan cukup terimakasih vian dan sulthan sudah 

memapakan, sukses terus. Semoga gaada hambatan kita lanjut ke UNSOED. Untuk 

temen-temen yang mau ke toilet atau solat silahkan ya asal jangan tinggalin room. 

 

-Pemaparan Siganture Program ALSA LC UNSOED- 

 

CO OD 

Thanks pemaparannya teman-teman dari ALSA LC UNSOED , langsung aja yang ingin 

tanya dipersilahkan Kalau tidak ada tolong ketikan cukup.  

 

Okay kita cukupkan ya semangat Fakhri semoga prokernya lancar tanpa hambatan 

kedepannya. Lanjut ke temen-temen LC UNAIR Yoshe dipersilahkan 

 

-Pemaparan Siganture Program ALSA LC UNAIR- 

 

PRESIDEN 

Okay thank you temen-temen UNAIR, mungkin aku ambil alih dulu ya imamnya zoom 

nya error. Boleh gabby masuk 

 

ALSA LC UNPAD 

Izin nanya dikit, ada hambatan terkait perizinan itu susah ya? Mau tanya kenapa 

akhirnya di izinkan? Karena takutnya kalau berhadapan kendala yang sama temen-

temen UNAIR cara sampe akhirnya di izinkan itu karena apa? Makasih 

 

 

 



 

 

 

 

 

ALSA LC UNAIR 

Sempet ribet karen izin ke kampus aja, karena kampus lagi ribet sama covid, akhirnya 

di izinkan karena kita mohon dan untuk partner udah dari dulu jadi udah biasa.  

 

ALSA LC UNPAD 

Berarti kendala nya dari dekanat ya? Thank you 

 

ALSA LC UNAIR 

Udah, Thank you 

 

 

PRESIDEN 

Selanjutnya undip 

 

ALSA LC UNDIP 

Untuk ALSA Raise your Voice Apakah mengundang pembicara dari luar? Dan 

memilih topiknya seperti apa? 

 

ALSA LC UNAIR 

Engga bawa pembicara karena tujuan awalnya emang biar pada stand up ngomong 

bukan ngedengerin aja. Untuk topiknya seperti covid atau vaksin itukan tema yang 

marak tuh.  

 

PRESIDEN 

Ada lagi yang ingin bertanya? Kalau sudah dicukupi bisa tulis cukup. 

Okay cukup ya goodluck untuk next event nyaa salam untuk avan juga. Stay safe ya 

unair, dipersilahkan untuk UJ. 

 

-Pemaparan Siganture Program ALSA LC UJ- 

 

 



 

 

 

 

 

CO OD 

Thank you temen-temen ALSA LC UJ, jika ada yang ingin tanya dipersilahkan 

 

ALSA LC UB 

Sore pingin tanya masalah social responsible kan berhubungan sama masyarakat desa, 

kan sekarang lagi covid, nanti pelaksanaanya seperti apa ya kak? 

 

ALSA LC UJ 

Kemairn juga dilaksanakan di covid 19, untuk pelaksanannya tetep luring. Maksyarakat 

disana dan yang hadir disana juga dibatasi, nah yang member itu online, yang datang 

cuma panitia yang berkaitan.  

 

CO OD 

Ok, bagaimana temen-temen semua ada yang masih ingin bertanya? Jika cukup tolong 

ketikan cukup ya. Okay dicukupkan ya. Lanjut ke UB 

 

-Pemaparan Siganture Program ALSA LC UB- 

 

CO OD 

Okay, thank you ALSA LC UB atas pemaparannya. Lanjut jika ingin bertanya silahkan 

langsung izin masuk aja. Jika dirasa cukup silahkan ketik cukup aja ya 

 

Baik, karena dirasa cukup kita lanjut pindah ke teman-teman ALSA LC Unud, Bryant 

dipersilahkan. 

 

-Pemaparan Siganture Program ALSA LC UNUD- 

 

CO OD  

Baik, terimakasih Bro Bryant dan teman-teman ALSA LC Unud atas pemaparan 

Progress Report nya. Langsung aja yang ingin bertanya dipersilahkan. Kalau dirasa 

cukup ketik cukup.  



 

 

 

 

 

Okay, saya cukupkan ya, sukses terus bryant dalam melaksanakan proker proker 

kedepannya. kita lanjut ke temen-temen UNHAS dipersilahkan. 

 

-Pemaparan Siganture Program ALSA LC UNHAS- 

 

CO OD 

Okay terimakasih Vidya dan temen-temen UNHAS, mungkin langsung aja yang ingin 

masuk dipersilahkan. Kalau misalnya gaada yang ingin ditanyain ketik cukup ya temen-

temen. Okay kalau gitu saya cukupkan yaa. Sukses terus kedepannya, semangat 

Triwulan nya. Lanjut yuk untuk yang terakhir kita pindah ke temen-temen UNSRAT, 

dipersilahkan. 

-Pemaparan Siganture Program ALSA LC UNSRAT- 

 

CO OD 

Terimakasih ALSA LC UNSRAT. Baik teman-teman jika ada yang ingin ditanya 

dipersilahkan, kalau tidak ada saya cukupkan. Saya lihat tidak ada kalau begitu saya 

cukupkan dan lanjut ke agenda selanjtunya ya. 

 

 

 

 

CO OD 

Baik untuk agenda ini pembahasan mengenai problematika yang dihadapi oleh teman-

teman LC. Jadi mekanisme nya saya buka aja untuk teman-teman ada yang ingin izin 

masuk untuk membahas mengenai problematika yang sedang dihadapi langsung iziin 

masuk ajaa. Kalau tidak, nanti ada dari National Board. Dipersilakan ya. 

 

ALSA LC UNUD 

Baik sedikit aja mungkin tadi sudah ada cerita cerita juga mengenai hambatan dengan 

Dekanat. Audensi suka telat dan segala macem mungkin bisa sharing gimana caranya 

nih temen-temen.  

Penjabaran dan diskusi mengenai problematika yang dihadapi setiap Local Chapter 



 

 

 

 

 

 

CO OD 

Baik berarti mengenai hubungan dengan dekanat, mungkin temen-temen EO lain ada 

yang mau masuk? 

 

ALSA LC UNPAD 

Mau menaggapi, kebetulan ini sering jadi hambatan gue juga dalam menajalani proker, 

nah kalo gue itu konsul sama alumni gue, dimana hambatan-hambatan persetujuan 

dekanat ni sebenernya ga harus dipusingin. Jadi kalo dari Unpad ada beberapa hal yang 

ga harus dituangkan ke Dekanat tapi ini bukan bohong, cuma kayak mempermudah aja 

gatau sih boleh apa engga mungkin EO lain bisa bantu. Kayak hal hal ajuan dana juga 

ujung-ujungnya kita yang cari dana juga, jadi kayak bukan bohong tapi ga kasi tau aja 

ga penting gitu ga ditanya juga soalnya. Mungkin yoshe tadi bisa nambahin juga 

 

CO OD 

Okay jadi itu y acara dari Gabby dan unpad. Mungkin yang lain? 

 

ALSA LC UGM 

Thank you ka imam, jadi ka br yant kalo di UGM itu ada forum untuk kita buat 

martikulasi LO seluruh FH mau ngadain apa aja dan akan di paparin apa aja yang bakal 

kita jalanin kedepannya jadi dr situ Dekanat udh bisa ngasi saran ini gausa ini boleh 

gitu jd di awal dibuat forum ini untuk kesepakatan bersama. 

 

ALSA LC UNUD 

Berarti kalau diujung ditolak gimana? 

 

ALSA LC UGM 

Jadi semua yang sudah di paparkan dan di setujui di awal itu pasti di approve kak, 

karena di statement awal mereka udah setujuin semua. Gabisa nolak dikemudian hari. 

Gitu sih kak. Thank you kak Bryant. 

 



 

 

 

 

 

CO OD 

Okay thank you, mungkin kalau dari gue, nanti bisa dikasi palakat kedepannya untuk 

dekanat yang udah nolong. Atau bisa minta bantu NB sekiranya ada cara untuk 

meyakinkan dekanat UNUD. Mungkin ini Gabby mau masuk lagi silahkan. 

 

ALSA LC UNPAD 

Nambahin aja kemarin get healthy with alumni sempet di tolak juga, cuman ketua 

IKKA FH Unpad itu mediasiin ke Dekanat. Karena IKA deket sama dekanat jadi 

biasnaya didenger. Dibantu mediasiin. Tambahan itu aja cukup. 

 

CO OD 

Gimana Bryant cukup? 

 

ALSA LC UNUD 

Cukup 

 

CO OD 

Okay ada lagi ga nih dari LC lain selain Unud tadi udah? Mek mau izin nambahin apa? 

 

ALSA LC UNSRI 

Saran buat Bryant. Dari aku sih sebenenrya sama kaya gabby, kalo di unsri itu surat 

izin kegiatan itu sebulan sebelum proker, jadi ngajuin dulu wether di terima atau engga 

tetep dijalanin. As long as proker itu gaada ngaruh ke Dekanat jg. Missal proker nya 

bener-bener online, kayak misalnya acara nya gabutuh pinjem tempat atau ruangan dari 

dekan. 

 

ALSA LC UNUD 

Okay, sebenernya yang sering ditolak ini PALT sih, jadi gamungkin juga pake cara 

mek hehe yauda makasi ya semua 

 

 



 

 

 

 

 

CO OD 

Sip makasi semuanya atas insight-insight nya selanjutnya ada lagi gak yang mau bahas 

mengenai problematika? Kalau tidak kita bisa cukupkan kali ya? Aku mau nanya 

temen-temen mungkin soal kemarin kan kita ada kebijakan baru mengenai logo ALSA. 

Nah, aku liat juga dari beberapa LC udah ganti, temen-temen yang belum ganti logo 

ada hambatan apa yang sedang dihadapi hingga sekarang belum ganti logo? Biar bisa 

dikasi pandangan juga. 

 

ALSA LC UJ 

Izin masuk kalau dari UJ memang belum mengganti logo, alesannya itu karena logo 

kami diatur dalam AD ART ALSA LC UJ, dimana perubahan itukan baru bisa di waktu 

MUSLOK. Mungkin beberapa waktu lalu udah sempet ngobrol sama pakpres usaha 

dari kami sih mungkin bakal melakukan sharing dengan kaka2 demis dan alumni untuk 

menanyakan bisa gaksih diubah sebelum muslok. Gitu sih temen-temen. 

 

CO OD  

Baik memang sulit sih ya kalau seperti itu, one way or another ya harus tunggu muslok. 

Mungkin sena mau masuk? 

 

PRESIDEN 

Iya kemarin udah sempet ngobrol sama radhika its okay untuk perubahannya setelah 

muslok, namun kalau temen-temen UJ mau coba untuk ngobrol lagi sama demis dan 

alumni dan ternyata ungkin bisa, di transparansi in aja ke temen-temen NB.  

 

Info juga terkait logo ini NC harus mengganti sebelum AF. Which is ALSA Indonesia 

sudah mengganti. Dan untuk LC ini harus sebelum AC. Gitu temen-temen. 

 

CO OD 

Okay makasih Sena, ada lagi yang mau masuk? 

 

 



 

 

 

 

 

ALSA LC UI 

UI juga belum ganti tapi bukan karna itu sih kendala nya karena kita masih banyak 

publikasi dan masih mau research. Kita masih proses lama karena ada komunikasi dulu 

sama alumni. Secepatnya minggu depan. 

 

CO OD 

Jadi ga harus tunggu muslok juga ya? 

 

ALSA LC UI 

Gak diatur sih kita cuma lama di proses research perubahan nya seperti apa, mekanisme 

nya dan publikasinya ke alumni. Gitu sih. 

 

CO OD 

Okay thank you ya, mungkin ada lagi? Kalau dirasa tidak ada dan memang aman-aman 

aja dalam pelaksanaanya. Bisa kita cukupkan ya karena masih ada beberapa agenda 

juga nih temen-temen.  

 

Okay kalau udah gaada yang ingin dibahas lagi mengenai problematika kita sudahi saja 

ya temen-temen Thank you. Kita lanjut ke agenda selanjutnya 

 

 

 

 

CO OD 

Okay, ini agenda baru dari Officer Meeting, kita bahas mengenai Renstra yang 

berkesinambungan dengan Officer metting. Untuk Natmeet ini misi 2 4 dan 6. Mungkin 

untuk pelaksanaanya temen-temen ada hambatan bisa ngobrol disini. Pembahasan ini 

juga terbuka ya temen-temen jadi ini terbuka aja temen-temen yang mengalam 

kesulitan dalam pelaksanaan renstra, bisa disini. 

 

Pembahasan pelaksanaan Rencana Strategis ALSA  

National Chapter Indonesia 2020-2022 



 

 

 

 

 

Aku mulai aja ya dengan evaluasi dari bang Bruno tahun lalu, satu hal yang paling di 

sorot masih ada LC yang tidak mencapai pemenuhan Renstra diharapkan di akhir kita 

bisa memenuhi dan menyelaraskan tujuan renstra di awal ini bisa tercapai. Dari 

pengisian LPJ Renstra juga penempatan proker temen-temen itu tidak sesuai. Missal 

mengikuti kegiatan NB. Itu dimasukin juga ke pelaksanaan Renstra kalian. Jadi 

harusnya ga gitu temen-temen yang dimasukan itu proker kalian aja. Dan yang mungkin 

sudah bener dan mencapai presentasenya, keep it up aja. 

 

Mungkin itu aja mengenai penyampaian dari bang Bruno. Selanjutnya dipersilahkan 

teman-teman yang mau membahas mengenai Renstra? Ini agar sosialisasi renstra ini 

lancer dan tercapai dari tujuannya itu sendiri. Jika temen-temen LC ada yang mau izin 

masuk saya persilahkan ya. 

 

Mungkin dari penjelasan aku tadi masih kurang jelas temen-temen? 

Okay temen-temen apakah sejauh ini temen-temen dalam menjalani renstra aman tanpa 

kendala? Biar kita percepat aja pembahasan ini. 

 

ALSA LC UNUD 

Izin masuk 

 

CO OD 

Silahkan 

 

ALSA LC UNUD 

Sebenernya Unud kalau dibilang keteteran ya keteteran, karena kita harus buat proker 

yang sesuai dengan Renstra. Kendalanya lebih ke finansial yang harus di hemat hemat 

untuk proker yang bener-bener berkaitan dengan renstra. Jadi kita sekarang ngecut dan 

ngereview RAB untuk proker yang bener dibutuhkan dan penting menyangkut renstra 

dan yang ga penting itu gausah. Gitu sih. Membuat kebijakan untuk potong RAB dan 

hal-hal yang ga penting. Kas kita juga sekarang sedang di fokuskan ke PALT. Kaya 

gitu sih mam. Thank you. 



 

 

 

 

 

CO OD 

Thank You Bryant udh sharing, tantangan ya untuk ALSA LC Unud mengenai PALT 

ini, mungkin kita bisa ngobrol bedua lagi megenai hal ini. 

 

ALSA LC UNUD 

Okay thank you mam. Kalau mau kasi duit juga boleh loh ini ke LC UNUD 

 

CO OD 

Haha nanti nanti. Ok kalau tidak ada lagi yang ingin masuk mengenai pembahasan 

renstra bisa ketik cukup dan kalau setelah natmeet ini baru mau bahas megenai renstra 

ini bisa chat gue aja gue sangat terbuka untuk diskusi hal ini.  

 

Baik bisa ketik cukup ya temen-temen silahkan. 

Cukup ya temen-temen. Sekian untuk pembahasannya renstra Natmeet hari ini, kita 

lanjur ke agenda pengumuman-pengumuman. 

 

 

 

CO OD 

Sebelum dari NB, dipersilahkan dulu pengumuman dari LC ada ga?  

 

ALSA LC UNUD 

Maaf ya kayanya gue paling bawel nih di EO. Hehe mau pengumuman aja mengenai 

undangan Career Talkshow unud sudah dikirim undangannya ke 14 LC. Diharapkan 

temen-temen EO dateng yaa. Acaranya besok banget nih. Daftar ya! Thank you temen-

temen semua. 

 

CO OD 

Thank you Bryant atas pengumumannya. Dari yang lain ada yang mau masuk lagi ga? 

Terkait proker atau sebagainya 

 

Pengumuman - pengumuman 



 

 

 

 

 

ALSA LC UI 

Thank you kesempatannya, dari UI kita sedang oprec ALSA ECOMP. Jadi dari tanggal 

20juni sampai 20 Juli bulan depan untuk temen2 yang mau daftar bole banget udah kita 

undang mengenai undangan nya. Maaf juga EO UI kemarin agak sibuk dan hectic untuk 

sekarang udah lega sih jadi yang ingin collab boleh banget! 

 

ALSA LC UNSRI 

Terimakasih, aku cuma mau mengumumkan aja bahwasanna dalam waktu dekat 

kepengurusan fadhlan mau berakhhir, tanggal 2 nanti kita muslok, insyaAllah, minta 

doanya aja dari temen-temen muslok kita lancer dan kendala bisa diakomodir dengan 

baik. Terimakaish juga sudah membantu ALSA LC Unsri setahun kebelakang semoga 

temen2 bisa melanjutkan kerjaan temen-temen sampai akhir juga. Its good to work with 

you all. Bangga bisa kenal sama temen-temen semua aku bisa bekerja dengan kalian 

dengan emotionaly attached sama kalian. Aku juga punya sesuatu untuk kalian. Thank 

you temen-temen sekalian kami undur diri yaaa. 

 

CO OD 

Okaayy makasih mek, kirain pengumuman proker ya, ternyata last last gitu :( 

Langsung ke pengumuman NB kali yaa. Ini kita baru saja mengirimkan juga mengenai 

email official Observer dan SOP observer. Mau jelasin aja mengenai SOP itu sudah 

dijelaskan juga bagaimana alur temen-temen berkomunikasi dengan observer ya. 

Harapannya denga nada SOP ini bisa mempermudah koordinasi LC dengan Observer 

nantinya. Tolong juga Observernya dibimbing ya temen-temen biar mereka juga bisa 

meraskan rasanya jalan bareng Local Chapters.  

 

Okay mungkin dari Sena mau masuk dulu? 

 

PRESIDEN 

Baik, mungkin dari National Board mau memberikan sesuatu juga untuk mek 

 

-perpisahan dengan foto session- 



 

 

 

 

 

CO OD 

Baik karena seluruh agenda sudah terlaksanakan, mungkin untuk Natmeet kali ini, 

Natmeet pertama kita bisa dicukupkan ya temen-temen. Aku izin untuk menutup 

Natmeet kita kali ini, sampai bertemu lagi di Natmeet yang kedua. Semangat terus 

teman-teman External Officers. Thank you ya sudah meluangkan waktunya! 

 

- National Meeting Triwulan I ditutup dengan doa - 

 

Demikian notula National Meeting Triwulan I dibuat agar dapat digunakan 

sebagaimana mestinya. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan/atau 

kesalahan kata dalam pembuatan notula tersebut. Semoga bermanfaat! 


