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Agenda pada National Meeting Triwulan IV 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. Penjabaran dan diskusi mengenai problematika yang dihadapi setiap Local 

Chapter; dan 

4. Pengumuman-Pengumuman. 

 

 

AGENDA 



	

	

 

 

VICE PRESIDENT OF  INTERNAL AFFAIRS   

Agenda pertama adalah progress report dari dan juga signature produk bisa diakses 

lewat link yang udah dikasih ya temen-temen. 

Yang pertama ada progress report dari Seminar dan Musyawarah Nasional oleh ALSA 

LC UNSRI. 

 

ALSA LC UNSRI 

Halo teman-temen bisa dengar suara aku ga?  ini langsung aku sharescreen aja ya kak 

mela dan temen-teman. Boleh minta akses kak mela, selamat sore, aku mewakili utie 

dari PO Musyawarah Nasional akan memarkan progress report tertanggal 6 maret 2021. 

-------------------Pemaparan Presentasi oleh ALSA LC UNSRI------------------------------ 

 

VICE PRESIDENT OF  INTERNAL AFFAIRS  

Terima kasih pemaparannya chintya atas progress report untuk Musyawarah Nasional 

ini, dan aku juga buka pertanyaan buat temen-temen untuk nanya atau kasih saran atau 

kritik terkait progress report acara Musyawarah Nasional ini. Musyawarah Nasional ini 

bakal diadakan secara hybrid di palembang dan buat temen-temen yang nanya atau 

saran dan kritik boleh langsung aja chat di kolom chat ya. Sebenarnya aku juga ingin 

membudayakan agar teman-teman lebih kritis dan juga national meeting per triwulan 

sekali ga sering jadi aku harap teman-teman lebih kritis soalnya itu juga bentuk 

kepedulian dari kalian sendiri terkait acara-acara kita, jadi aku harap kalian lebih 

proaktif. 

 

ALSA LC UNAND, ALSA LC UNUD, ALSA LC UB, ALSA LC UJ, ALSA LC 

UNHAS, UNAIR, ALSA LC UGM, ALSA LC UNDIP, ALSA LC UNSRAT, 

ALSA LC UNSOED 

Cukup. 

 

ALSA LC UNPAD 

Pembukaan National Meeting Triwulan IV 



	

	

Aku mau nanya terkait pelaksanaan Musyawarah Nasional kan kalo kita tahu ada 

presidium pleno dan presidium komisi, setahu aku kalo presidium komisi dari 

perwakilan LC dan yang mau aku tanyain itu terkait mekanisme pemilihan presidium 

nantinya dan juga nantinya gimana sosialisasi dari panitia terkait pemilihan presidium? 

 

ALSA LC UNSRI 

Jadi untuk Presidium sendiri itu belum pasti dari LC UNSRI, nanti baru ada agenda 

untuk pemilihannya dan pencalonannya itu untuk LC-LC lain bisa mencalonkan. Kalo 

untuk presidium pleno itu dari unsri sendiri, nah terkait dengan itu juga dari LC UNSRI 

sendiri udah ada presidium class untuk nanti Presidium-Presidium dari LC UNSRI 

 

ALSA LC UNPAD 

Apakah nanti akan ada sosialisasi khusus dari LC-LC lain karena kemarin banyak 

omongan informal pengen tau gimana sih caranya jadi presidium buat semunas nanti 

gitu dan gimana sosialisasinya, apakah ada pendataan kah dari temen-temen seminar 

musyawarah nasional sendiri, kalaupun di buat mpc atau seperti apa itu gimana ya ?  

 

ALSA LC UNSRI 

Nanti aku koordinasi lagi sm koor forumnya , nanti bisa jadi saran buat panitia buat 

bikin mpc dan juga terimakasih sarannya gabby. Mekanisme pemilihan presidium itu 

sebenarnya sama kayak offline, jadi temen-temen yang mau calon bisa nanti. 

 

ALSA LC UNPAD 

Oke aku cukupkan makasih banyak cyntia 

 

VICE PRESIDENT OF  INTERNAL AFFAIRS 

Dan teman-teman ada yang mau masuk lagi kalau cukup ketik cukup ya temen-temen 

di kolom chat 

 

ALSA LC UNAIR, ALSA LC UNDIP, ALSA LC UGM, ALSA LC UNHAS, ALSA 

LC USK, ALSA LC UNPAD, ALSA LC UB, ALSA LC UNSOED, ALSA LC UI 



	

	

Cukup. 

 

VICE PRESIDENT OF  INTERNAL AFFAIRS 

Oke, terimakasih chintya atas progress report dan juga semangat buat panitia dan juga 

delegasi-delegasi nanti. Selanjutnya progress report dari semworknas, silahkan anggi 

selaku PO semworknas boleh disampaikan progress reportnya. 

 

ALSA LC UNSRAT 

Baik terimakasih sebelumnya, aku ijin share screen ya 

Baik selamat sore, perkenalkan saya selaku PO semworknas 2021 dari tuan rumah yaitu 

ALSA LC UNSRAT 

----------------Pemaparan Presentasi oleh ALSA LC UNSRAT------------------------------- 

 

VICE PRESIDENT OF  INTERNAL AFFAIRS 

Oke thankyou anggi atas pemaparannya, dan aku juga buka sesi tanya jawab temen-

temen EO dan juga LC untuk menyampaikan pertanyaannya. Silahkan temen-temen 

ada yang mau ditanyakan?. 

Sebenernya aku mau nanya terkait konsep fix nya kayak gimana, karena kan ada online 

debate ada Seminar Workshop udah ditentukan beberapa opsi. Nah aku boleh detail 

membahas mengenai event nya ngga nggi ? 

 

ALSA LC UNSRAT 

Kalo jadi untuk secara offline akan diadakan secara 22-24 Juli 2021 di hari pertama ada 

seminar dan opening ceremony dan hari ke 2 ada workshop dan online debate dan hari 

ke 3 ada city trip dan closing ceremony. Nah untuk mekanisme seminar itu nantinya 

dibagi 2 sesi seminar pertama ada 2 pemateri dan seminar kedua ada 3 pemateri dan 

terkait online debating itu sama kaya lc ub tapi ada beberapa perubahan karena udah 

berkonsultasi dengan lembaga debat hukum dan konstitusi. Kemudian untuk workshop 

mekanisme nya masih sama seperti semworknas universitas syiah kuala tahun lalu. 

Untuk kegiatan onlinenya hanya dilaksanakan 2 hari tanggal 23-24 Juli 2021, untuk 

hari ke 1 ada opening ceremony, seminar sesi pertama dan sesi kedua. Untuk hari ke 2 



	

	

ada workshop online debate dan closing ceremony. Untuk mekanisme seminar, 

workshop, online debate nya masih sama. 

 

VICE PRESIDENT OF INTERNAL AFFAIRS  

Untuk mekanismenya sama dengan tahun lalu ya ada penambahan debate/online 

debate. Jadi tadi terkait pembicara tadi siapa ? 

 

ALSA LC UNIVERSITAS SAM RATULANGI 

Yang seminar itu ada direktorat jenderal hukum perjanjian internasional, Staff Ahli 

Bidang Keamanan, direktorat jenderal imigrasi, Badan Nasional Pengelola Perbatasan, 

direktorat jenderal pengawas, dan sumber kelautan dan perikanan. 

 

Untuk workshop nya, akan dituntun oleh akademisi Fakultas Hukum Universitas Sam 

Ratulangi dalam hal ini Encik Natalia Lengkok. 

 

VICE PRESIDENT OF INTERNAL AFFAIRS 

Oke oke, berarti ini kita masih membahas border ya? 

 

ALSA LC UNSRAT 

Iya kak, nanti juga yang untuk pemateri-pemateri ini, tahap sedang di follow up lagi 

apakah bersedia karena yang untuk pembahasan materi-materi ini sebenernya baru 

audiensi kemarin, jadi belum sempet ditaruh di PR kak, untuk pematerinya. 

 

VICE PRESIDENT OF  INTERNAL AFFAIRS 

Oke oke, Aku oke sih sampai konsep acaranya, nanti kita bisa pertajam lagi terkait 

teknis. Aku buka untuk temen-temen nih, ada yang mau menanyakan lebih lanjut? 

Silahkan untuk izin masuk, mungkin aku juga buka untuk National Board silahkan yang 

ingin masuk. 

 

CHIEF OFFICER OF LEGAL TRAINING & INTERNSHIP 

Ijin masuk kak Mela 



	

	

 

VICE PRESIDENT OF  INTERNAL AFFAIRS 

Oke siap, silahkan 

 

CHIEF OFFICER OF LEGAL TRAINING & INTERNSHIP	 

Boleh liat slide dari anggaran tadi ngga?  

 

ALSA LC UNSRAT 

Yang mengenai anggaran dan yang online kak? 

 

CHIEF OFFICER OF LEGAL TRAINING & INTERNSHIP		
Iya	

	

ALSA LC UNSRAT 

Oh iya aku share screen lagi ya. Mungkin ini untuk yang anggaran dana kegiatan online 

kak. 

 

CHIEF OFFICER OF LEGAL TRAINING & INTERNSHIP	 

Aku mau nanya ini kalo misalnya untuk yang meeting room ini, ini kan acaranya online 

ya? Jadi ini maksudnya untuk panitiakah? atau gimana?  

 

ALSA LC UNSRAT 

Yang bagian meeting room ini ya kak? 

 

CHIEF OFFICER OF LEGAL TRAINING & INTERNSHIP 

Iya yang 27juta 500 

 

ALSA LC UNSRAT 

Nah iya ini sebenernya untuk panitia karena sebenernya konsep acaranya itu seluruh 

pemateri  ke ballroom hotel Four Point jadi kayak satu layar semua untuk pemateri dan 

moderator, biar nanti ngga beda-beda slide zoomnya kak tapi karena barusan ini 

bendahara panitia baru audiensi sama VP Finance ya jadi untuk meeting room ini nanti 



	

	

akan dihilangkan dan mungkin untuk pemateri-pematerinya tidak diundang dalam satu 

tempat akan dari tempat pemateri masing-masing dan untuk akomodasi panitia 

mungkin akan digunakan gedung baru fakultas hukum tapi nanti akan dibahas lagi sama 

kak ricky dan sama ibu dekan, seperti itu kak. 

 

CHIEF OFFICER OF LEGAL TRAINING & INTERNSHIP	 

Itu yang 50x2, 50nya apa ya? 

 

ALSA LC UNSRAT 

Oh iya, kan sebenarnya total panitia itu ada seratus lebih ya tapi dibatasi saja hanya 

untuk panitia-panitia yang sangat dianggap perlu untuk hadir ke tempat kegiatan jadi 

dikalinya 50 kali 2 hari karena itu nanti dibagi dua mungkin dari panitia 45 orang dihari 

pertama untuk 5 nya pemateri dan moderator kemudian dihari kedua panitia 45(?) orang 

sisanya pemateri dan moderator kak begitu. Jadi nanti panitianya dibagi 2 gitu kak 

 

CHIEF OFFICER OF LEGAL TRAINING & INTERNSHIP 

Mungkin aku mau nanya dulu lagi dari target temen-temen terkait pembicara ataupun 

yang mandu workshopnya itu kan berencana untuk di satu tempat ya? itu memang 

mereka berdomisili di manado semuakah? atau gimana? 

 

ALSA LC UNSRAT 

Baik terimakaish kak untuk pertanyaanya. Jadi untuk yang beberapa pemteri yang 

sudah dihubungi kemarin seperti kak Andre Maramis, Ner Tomi Sumangkut dan ada 

beberapa pemateri lainnya yang memang sudah di Manado kak, tapi itu nanti akan 

dibahas kembali, mungkin untuk yang seminar ini pematerinya dari tempat masing-

masing saja, tapi untuk yang workshop, nanti akan datang di tempat panitia karena dari 

pemateri di workshop juga sudah mengiyakan kalau untuk pada hari-h nya nanti akan 

bersama-sama dengan panitia berhubung pemateri di workshop ini salah satu pembina 

ALSA LC UNSRAT juga kak, begitu. 

 

CHIEF OFFICER OF LEGAL TRAINING & INTERNSHIP	 



	

	

Oke aku mau nanya lagi tadi ini untuk di meeting room 725rb ini include apa aja ya?  

 

ALSA LC UNSRAT 

Untuk 725ribu itu kak. Jadi dia untuk makan panitia dan pemateri itu satu kali terus ada 

coffee break satu kali kemudian untuk tempatnya ada LCD, proyektor, sama meja dan 

kursi kak. Itu untuk paket meeting room di four point. 

 

CHIEF OFFICER OF LEGAL TRAINING & INTERNSHIP	  

Oke makasih banyak ya. Cukup dari aku 

 

ALSA LC UNSRAT 

Iya sama-sama kak 

 

VICE PRESIDENT OF  INTERNAL AFFAIRS 

Oke makasih ya untuk pemaparannya, kemudian temen-temen local chapter ada yang 

mau ditanyain ga temen-temen EO. Kalau cukup bisa katakan cukup di kolom chat 

silahkan. 

 

ALSA LC UNDIP 

Ijin masuk kak 

 

VICE PRESIDENT OF  INTERNAL AFFAIRS 

Oke boleh 

 

ALSA LC UNDIP 

Sebenernya dari kita ALSA LC Undip kepo sih kira-kira konsep dari city trip itu gimana 

ya? makasih. 

 

ALSA LC UNSRAT 

Baik terimakasih untuk pertanyaannya. Jadi untuk konsep city trip ini kalo kegiatannya 

secara online nanti akan dihlikan video kota manado jadi closing ceremony nanti itu 



	

	

isinya tempat-tempat wisata yang ada di manado kak. Kalo semisalnya dilaksanakan 

secara offline untuk konsep city tripnya masih sama seperti yang lalu tapi tripnya ga 

ngulang lagi mungkin hanya satu atau dua tempat untuk yang satu diganti dengan spot-

spot yang ada dikota manado juga, begitu kak 

 

ALSA LC UNDIP 

Oke terimakasih, cukup kak makasih 

VICE PRESIDENT OF  INTERNAL AFFAIRS 

Oke terimakasih ya pertanyaan dan pemaparannya. Gimana teman-teman lain? Kalo 

cukup sertakan cukup. 

 

ALSA LC UB 

Ijin masuk Kak Mela 

 

VICE PRESIDENT OF  INTERNAL AFFAIRS 

Boleh silahkan 

 

ALSA LC UB 

Aku mau nanya terkait keputusan acaranya offline atau online kapan ya fixnya? 

 

ALSA LC UNSRAT 

Untuk keputusannya offline atau online itu sebenernya sudah ada audiensi dari pihak 

fakultas dan pihak fakultas menyarankan untuk dilaksanakan secara online, tapi nanti 

akan dibahas lagi bersama kak Ricky dan NB apakah secara offline ataupun online kak, 

seperti itu. Jadi keputusan akhirnya tinggal tunggu simulasi ini, bisa dilaksanakan 

secara online atau offline. Sesudah SEMUNAS baru dapat dipastikan untuk 

SEMWORKNASnya. Tapi kalo dari fakultas pengennya secara online untuk 

menghindari dari hal-hal yang tidak diinginkan nanti jadi ribet dan panitianya harus 

bertanggung jawab untuk segala hal yang terjadi jika dilaksanakan secara offline. 

 

VICE PRESIDENT OF  INTERNAL AFFAIRS 



	

	

Ijin menambahkan dikit mengenai perizinan dekanat terkait pelaksanaan offline dan 

online ini kan ada instansi partikal kita harus izin. Baik dari kepolisian, dari 

pemerintahan daerahnya bagaimana mereka mengijinkan atau tidaknya kan kita harus 

tanyakan juga dan sekarang ini unsrat ini masih proses lobbying dekanat maupun 

rektorat terkait pelaksanaannya dan juga nanti ketika kita udah ijin ke beberapa pihak 

terkait pelaksanaan ini. Nanti baru bisa kita bawa ke forum untuk ditentukan 

pelaksanaannya online atau offline. Jadi untuk pertimbangan sendiri kita masih proses 

lobbying. Cukup ya haykal? 

 

ALSA LC UB 

Oke cukup kak makasih. 

 

ALSA LC UNPAD 

Izin bertanya ka, mengenai acara, kalau acara Seminar dan Workshop Nasional bakal 

fix offline kira-kira menungkinkan ga untuk dilaksanakan secara hybrid karena gini, 

pandemi ini kan ga bisa ditebak jadi kita juga belum tau kan kapan selesainya itu. Jadi 

kira-kira ada delegasi yang memungkinkan berangkat ke Manado. Jadi kira-kira 

memungkinkan ga dilaksanakan secara hybird. Kalo dilaksanakan secara hybrid kira-

kira dari panitia bisa ga bertanggung jawab terhadap delegasi yang nantinya dateng ke 

semworknas. 

 

ALSA LC UNSRAT 

Jadi sebenernya untuk pelaksanaan secara offline itu udah ada protokolnya ya kak 

sudah dimasukan ke dekanat dan dalam pemasukan juga ke pihak rektorat sama seperti 

yang kak mel bilang tadi tapi maaf tadi ga dimasukan di PR. Sebenernya panitia juga 

takut kalo mau bilang bertanggung jawab secara penuh kepada kakak-kakak delegasi 

yang ingin datang langsung ke Manado. Tapi jika memang akan ada delegasi yang 

datang ke Manado bilamana diijinkan atau dimungkinkan Seminar dan Workshop 

Nasional ini diadakan secara offline dan nanti panitia akan bertanggung jawab penuh 

dan semoga kakak-kakak delegasi dapat bekerja sama juga dengan panitia untuk ketika 

mengikuti kegiatan tetap menaati protokol kesehatan yang akan diberikan atau akan 



	

	

dilaksanakan oleh panitia agar nanti kegiatan ini dapat berjalan lancar dan tidak ada 

terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Seperti itu kak. 

 

VICE PRESIDENT OF  INTERNAL AFFAIRS 

Jadi memungkinkan dilaksanakan secara hybrid atau gimana gi? 

 

ALSA LC UNSRAT 

Mungkin dari panitia karena protokolnya sudah dibahas secara mendalam oleh salah 

satu akademisi FKM, sudah dibahas juga oleh beberapa pihak tapi takutnya engga 

dikasih ijin oleh pihak pemerintah dan rektorat karena ini kan bertahap ya kak kita 

mengahadap dulu ke dekan baru ke rektor baru ke pemerintah daerah gitu. Jadi panitia 

juga belum bisa mastiin gitu kak. Takutnya bulan juli nanti ga bisa harus offline full 

seperti itu kak.  

 

VICE PRESIDENT OF  INTERNAL AFFAIRS 

Saran dari adit baik ya, pelaksanaannya coba kita laksanain secara hybrid gitu. Mungkin 

akan involding temen-temen delegasi untuk dateng terkait pelaksanaan hybridnya ada 

yang offline ada yang online. Mungkin nanti untuk pembicaranya secara online tapi 

delegasi ngumpul disitu atau seperti apa. Nah ini, coba aku saran juga untuk temen-

temen buat 3 mekanisme online, offline dan juga hybrid gitu. Jadi jelas siapa yang ada 

ditempat ketika ini hybrid ya siapa yang ditempat mungkin pembicaranya akan online 

itu seperti apa. Apa menggunakan ruangan confference gitu atau gimana. Gimana adit 

udah terjawab? Jadi untuk sekarang temen-temen panitia masih belum bisa 

memastikan. 

 

ALSA LC UNPAD 

Oke mungkin cukup terjawab kak terimakasih 

 

VICE PRESIDENT OF  INTERNAL AFFAIRS 

Oke thankyou adit mungkin temen-temen ada yang mau ditanyakan kembali? 

 



	

	

ALSA LC UNAND 

Aku mau nanya sama ka anggi selaku PO semworknas, aku mau nanya lebih ke konten 

dari Seminar dan Workshop Nasional itu apa, kan kalo semworknas yang sebelumnya 

itu kan membahas tentang drafting dan lain-lain. Tema untuk semworknas sekarang 

kan di border jadi untuk workshop itu sendiri gambarannya itu gimana sih dari teman-

teman. Dan bisa relate antara seminar dan workshopnya. Atau ada skenario yang lain 

mungkin? 

 

ALSA LC UNSRAT 

Workshopnya nantinya akan diberi penjelasan mengani kasus posisi yang udah 

ditentukan oleh panitia bersama dengan moderator untuk secara garis besarnya 

mungkin mengenai tentang terkait perjanjian perbatasan antara Indonesia dan Filipina 

gitu ka, untuk lebih jelasnya mungkin nanti pas semworknas atau di penjelasan nanti 

akan dijelaskan secara rinsi mengenai workshop. dan dari aku cuma bisa ngasih tau 

segitu aja karena dari pemateri pengen di keep dulu kak.  

 

VICE PRESIDENT OF  INTERNAL AFFAIRS 

Jadi gimana teman-temen apa cukup?  

 

ALSA LC UNHAS, ALSA LC UNUD, ALSA LC  UGM, ALSA LC UB, ALSA LC  

UJ, ALSA LC USK 

Cukup. 

 

VICE PRESIDENT OF  INTERNAL AFFAIRS 

Selanjutnya progress report dari PALT silahkan Kent buat pemaparan progress 

reportnya. 

 

ALSA LC UNUD 

Oke kak aku ijin share screen ya. 

----------------Pemaparan Presentasi oleh ALSA LC UNUD------------------------------- 

 



	

	

VICE PRESIDENT OF  INTERNAL AFFAIRS 

Oke makasih kent atas pemaparannya, aku mau nanya terkait ini kan kreatif banget 

fundraisingnya yang menggunakan suatu concert aku mau nanya terkait kendala yang 

ada kemaren itu apa aja sih dan apa - apa saja yang harus dipersiapkan ? bisa sharing 

sekalian ga? 

 

ALSA LC UNUD 

Untuk virtual concert, jadi dari kita sendiri untuk pertama sekali harus menyediakan 

dana awal terlebih untuk artis yang berbayar berarti harus menyiapkan si talentnya itu 

sendiri dan segi mana perkembangan juga kakak - kakak boleh banget meminta bantuan 

alsa local chapter yang  lain untuk  menjadi virtual concert itu sendiri dan yang perlu 

dipastikan itu adalah kesiapan pendataan karena mengingat bahwa virtual concert itu 

tentunya banyak melakukan penjualan sehingga pendataan yang masuk itu bakalan 

banyak banget nih pendataanya dan perlu banget system  yang fiks untuk melakukan 

pendataan kemudian Yang berikutnya bagaimana kakak-kakak melakukan publikasi 

tapi balik ke panitia untuk melakukan penjualan, terus gimana kakak-kakak menekan 

publish, karena ini point yang penting. Aku meminta bantuan untuk panitia dalam 

penjualan tiket.  

 

VICE PRESIDENT OF  INTERNAL AFFAIRS 

Oke thankyou ya ken sistemnya oke banget dalam pembelian tiket kemudian kita harus 

mengisi juga di Gform kemudian ada codingnya di zoom jg ada codingnya jadi accept 

nya lebih mudah  jadi gak rugi ya. Dan aku buka pertanyaan lagi buat temen-temen 

yang mau nanya terkait pelaksanaan PALT. 

 

ALSA LC UNAND 

Dari Kent sendiri tadi bilang baru fiksasi awal, kalo dari sendiri ada tujuan fiksasi, 

maksud udah tau kemana tujuan baik conference dan alt nantinya ___ 

 

ALSA LC UNUD 



	

	

Untuk conference sendiri aku tentang kepariwisataan di era 4.0 dan juga untuk 

legalisasi _____ dan nanti kita bakal _____ dan untuk PALT sendiri itu bakal ga jauh 

tentang leadership dan nantinya bakal ada kasus posisi dan dari panitia sendiri karena 

sekarang sudah ada rencana strategis  bakal udah mulai mengacu terhadap rencana 

strategis.  

 

ALSA LC UNAND 

Oke makasih Kent atas pemaparannya. ____ 

 

VICE PRESIDENT OF  INTERNAL AFFAIRS 

Selanjutnya teman-teman cukup apa ada yang mau dipertanyakan lagi? 

 

ALSA LC UGM, ALSA LC UB, ALSA LC USK, ALSA LC UNAIR, ALSA LC 

UNPAD, ALSA LC UJ, ALSA LC UI 

Cukup. 

 

ALSA LC UNAND 

Oke makasih Kent atas pemaparannya. ____ 

 

VICE PRESIDENT OF  INTERNAL AFFAIRS 

Oke cukup ya dan terakhir untuk progress report NMCC silahkan. 

 

ALSA LC USK 

Oke makasi kak mela aku langsung share screen aja ya. 

-------------------Pemaparan Presentasi oleh ALSA LC USK--------------------------------- 

 

VICE PRESIDENT OF  INTERNAL AFFAIRS 

Oke terimakasih nabila atas pemaparan nya, temen disini bisa bantu mengkritisi dan 

memberi saran juga. Karena sekarang panitia sedang dalam proses membuat teknis 

 

ALSA LC UNPAD 



	

	

Aku mau nanya sedikit, kalo misal komisi C ini ga bisa diakomodir di semunas di 

universitas sriwijaya nanti, ini akan dibahas di mana ya, terimakasih 

 

ALSA LC USK 

Untuk membahas ini bisa dijawab langsung oleh national board, kami juga masih 

mendiskusikan lagi 

 

VICE PRESIDENT OF  INTERNAL AFFAIRS 

Terkait teknisi nanti bakal dibuat dulu oleh panitia, karena ini dibuat dlu berdasarkan 

evaluasi, sebelum tanggal 14 sebelum munas.  

 

ALSA LC UNPAD 

Oke aku foll up dikit, berarti kalo nanti draft nya dibuat berbeda akan dibahas di 

semunas ya? 

 

VICE PRESIDENT OF  INTERNAL AFFAIRS 

Iya betul. 

 

ALSA LC UGM 

Tadi temen bilang oktober baru bisa memutuskan offline atau online, apa kalian bisa 

memastikan sebelum oktober atau engga, soalnya itu udah H-4 bulan acara 

 

ALSA LC USK 

Dari kami nya bakal melakukan lobby lebih lanjut, dan kepada pihak kepolisian, jadi 

kami akan mengusahakan untuk kepastian acara ini paling lama akhir tahun 

 

VICE PRESIDENT OF  INTERNAL AFFAIRS 

Terkait pandemi ini tiap dekanat ga bisa ada kepastian, dan ini udah dibahas pas rakor, 

jadi kami meminta untuk bisa di lobby lagi. Insyaallah ini bisa di lobby waktu bulan 

juli, untuk kepastian nya sendiri 

 



	

	

ALSA LC UGM 

Baik terima kasih, semangat temen-temen usk 

 

VICE PRESIDENT OF  INTERNAL AFFAIRS 

Bisa kita cukupkan? 

 

ALSA LC UGM, ALSA LC UNHAS, ALSA LC UNUD, ALSA LC UB, ALSA LC 

UNDIP, ALSA LC UNPAD, ALSA LC UJ, ALSA LC UNAIR,ALSA LC UI 

Cukup.  

 

 

 

Progress Report Signature Program 

 

VICE PRESIDENT OF  INTERNAL AFFAIRS 

Baik selanjutnya kita masuk ke agenda progress report signature program. 

 

ALSA LC USK 

Selamat siang, untuk signature akan di jelaskan oleh Arju. 

-------------------Pemaparan Presentasi oleh ALSA LC USK--------------------------------- 

 

VICE PRESIDENT OF  INTERNAL AFFAIRS 

Apakah ada yang ingin ditanyakan?, jadi tadi teknis terkait Alsa social act itu nanti 

mekanismenya bakal ada pembagian gitu?, juga ada cara ngadepinnya itu gimana Arju? 

 

ALSA LC USK 

Rencana nya akan merangkul temen yg kurang di perhatikan, misal mengajak orang 

disabilitas atau penyandang disabilitas itu ke kayak misal kedai online gitu, nanti kita 

akan webinar, jadi ada sharing sesama mereka juga trus nanti gimana sih pandangan 

hukumnya gitu. 

 



	

	

VICE PRESIDENT OF INTERNAL AFFAIRS  

Jadi ini targetnya ke yayasan disabilitas gitu ya, Raju ? 

 

ALSA LC USK 

Iya. Bisa jadi yayasan disabilitas atau panti asuhan. 

 

VICE PRESIDENT OF  INTERNAL AFFAIRS 

Ok. soalnya disini juga Alsa Indonesia sempat visit ke wisma tuna ganda. Dan itu 

mereka memiliki disabilitas baik untuk yang mentally atau physically gitu. Jadi maka 

nya tuna ganda gitu. Temen-temen bisa mengarahkan targetnya ke orang yang 

mengalami disabilitas fisik dan mental untuk kegiatan-kegiatan sosialnya. 

 

ALSA LC USK 

Ok, terima kasih kak. 

 

ALSA LC UNAND 

Aku mau nanya, kan ada itu di program nya itu NMCC Class. Nah mungkinkan aku 

mau nanya sama temen-temen, ini kan intensifnya sifatnya rutin ya, untuk narasumber 

atau pemateri nya siapa aja sih? Cukup ga sih untuk diadakan rutin? Ada ga resource 

nya gitu. Mungkin itu aja, terima kasih. 

 

ALSA LC USK 

Mungkin untuk sekarang kami mengambil alumni. 

 

ALSA LC UNAND 

Ok. Berarti udah diadakan ya? 

 

ALSA LC USK 

Udah kak kebetulan kemaren langsung. 

 

ALSA LC UNAND 



	

	

Baik terimakasih jawaban nya temen temen, kita jadi dapet insight baru. 

 

ALSA LC UNAIR, ALSA LC UGM, ALSA LC UJ, ALSA LC UB, ALSA LC 

UNHAS, ALSA LC UI, ALSA LC UNIVERISTAS DIPONEGORO 

Cukup. 

 

VICE PRESIDENT OF  INTERNAL AFFAIRS 

Oke baik selanjutnya progress report dari uda Arif. 

 

ALSA LC UNAND 

Izin share screen ya sebelumnya. 

-------------------Pemaparan Presentasi oleh ALSA LC UNAND---------------------------- 

 

VICE PRESIDENT OF  INTERNAL AFFAIRS 

Aku mau tanya untuk entrerpreneurship talkshownya itu sebenernya arahan materinya 

untuk pembicaranya itu yang ditekankan apa? Untuk dipaparkan ke temen-temen. Ini 

umum ya? 

 

ALSA LC UNAND 

Iya kak umum banget, emang diexposurenya luas banget. Arahannya itu temanya itu 

start on your business jadi kayak courage. Tapi ya emang kami sepakat lebih luas ga 

terbatas di lingkup hukum aja kak. 

 

VICE PRESIDENT OF  INTERNAL AFFAIRS 

Ohh berarti arahan materinya lebih men courage temen-teen untuk memulai suatu usaha 

gitu ya? 

 

ALSA LC UNAND 

Iya karena emang pematerinya mbak sherly itu influencer, bisa dibilang motivator. 

Terus mbak nissa dia pengusaha di kota padang nah jadi memang arahnya itu memberi 

semacam motivasi. 



	

	

 

VICE PRESIDENT OF INTERNAL AFFAIRS 

Untuk alsa Learnbook itu, untuk semester berapa?  

 

ALSA LC UNAND 

Yang tercover baru semester 2 kak 

 

VICE PRESIDENT OF INTERNAL AFFAIRS 

Untuk semacem modul ini udah banyak diterapkan, mungkin kalo di local chapter yang 

udah buat bisa di sharing ke sini, apalagi yang udah sampai ke semester 6. 

 

ALSA LC UNAND 

Boleh banget temen-temen buat menambahi 

 

VICE PRESIDENT OF INTERNAL AFFAIRS 

Gimana temen-temen? Di UGM ada modul akademik gitu ga? 

 

ALSA LC UGM 

Kalo di UGM belum ada kak 

 

VICE PRESIDENT OF INTERNAL AFFAIRS 

Oke kalo dari Local chapter lain itu gimana ya? Darimana ya temen-temen yang punya 

modul akademik? 

 

ALSA LC UNAIR 

Alsa LC Unair ada sih kak 

 

VICE PRESIDENT OF INTERNAL AFFAIRS 

Oh itu gimana ya? Bisa diceritain ga? 

 

ALSA LC UNAIR 



	

	

Tapi aku ga tau mendalami cuman seingetku namanya ALSA modul kalo ga salah, ini 

maksudnya yang isinya pelajaran-pelajaran gitu kan? ALSA Modul tuh fokus untuk 

matkul semester 1 sama semester 2 doang sih mbak. 

 

VICE PRESIDENT OF INTERNAL AFFAIRS 

Oh kalo di Unair kek gitu? Sampe semester 2 aja? 

 

ALSA LC UNAIR 

Kalo semester 3nya udah belajar sendiri aja gitu. Udah ga dibantuin lagi. 

 

ALSA LC UNAND(?) 

Gini kan selain buat belajar kan bikin member baru tuh merasa diperhatikan. 

 

VICE PRESIDENT OF INTERNAL AFFAIRS 

Jadi sebenernya itu pembuatannya kayak gini ini. Ini bukan ranah akademik juga tapi 

waktu ALSA Indonesia membuat biuji itu sejujurnya- Oke silahkan gab. 

 

ALSA LC UNPAD 

Kalo dari universitas padjajaran, modul nya lagi on progress, tapi modul ini ranah 

external, itu kita ada program baru namanya LEM gitu jadi kayak kita punya mentor 

satu orang satu, satu alumni sama satu member ALSA LC UNPAD, jadi mentornya itu 

buatin modul gitu misal satu anak tertarik dimana, nanti dia ngasih modul untuk apa aja 

yang harus dikuasain. 

 

VICE PRESIDENT OF  INTERNAL AFFAIRS 

Itu sebenernya lebih applicable juga sih kayak guideline yang dibuat temen-temen AA 

jadi agak berat ya kalo misalnya dibuat satu matkul satu jadi kita bikin lebih spesifik 

aja terkait pembahasannya gitu. Kayak contohnya yang ALSA Indonesia itu buat CV, 

dll. Mungkin bisa nih di drafting di LC untuk buat guideline paket apa. Ga harus 

semester 1 atau semester 2. Misalnya kayak capital market, pasar modal gitu. Mungkin 

banyak yang harus diketik, di akamodir, proses risetnya juga, untuk pembagiannya 



	

	

mungkin bisa di bagi secara sistematis, misal sub bab 1 sub bab 2 siapa yang PICnya, 

mulai di akamodir aja materi mareri nya. Peminatan kan semester 5 ya? Jadi semester 

4 masi bisa di akamodir sih menurut aku, mungkin strategi untuk menambah semester, 

terimakasih teman yang udah sharing tadi, gimana temen temen apakah cukup? 

 

ALSA LC UNAIR, ALSA LC UB, ALSA LC UNUD, ALSA LC  UJ, ALSA LC 

UGM, ALSA LC UNPAD, ALSA LC UNHAS  

Cukup. 

 

ALSA LC UNAND 

Mau masuk bentar kak. Mungkin sekalian, misal national board udah turun kami juga 

mau nyusul turun dalam waktu dekat setelah NB, jadi mungkin ini terakhir saya di 

forum, mungkin kalo ada salah kata saya maaf, itu aja mba 

 

VICE PRESIDENT OF  INTERNAL AFFAIRS 

Kapan turun? 

 

ALSA LC UNAND 

Mungkin sesudah munas turun udah progress mbak. 

 

VICE PRESIDENT OF  INTERNAL AFFAIRS 

Sedih ya, semangat terus buat arif. Selanjutnya temen-temen UNSRI ada ga? Oke aku 

skip ya langsung ke alsa local chapter universitas indonesia. Mungkin temen-temen 

Unsri setelah ini. 

 

ALSA LC UI 

Baik izin share screen ya kakak kakak dan temen-temen. 

----------------Pemaparan Presentasi oleh ALSA LC UI-------------------------------------- 

 

VICE PRESIDENT OF  INTERNAL AFFAIRS 



	

	

Tadi kan ada open house, boleh liat ga ppt nya tadi, terkait konsep nya itu dari internal 

kan nya, nanti ada pemaparan materi ada breakout rooms atau bakal gimana. 

 

ALSA LC UI 

Mungkin bukan sistem breakout rooms gitu sih kak. Jadi internal public relations jadi 

pastinya kita bikin poster dan lain-lain dan di hari-h nya kita di satu main room gede 

gitu terus presentasi menjelaskan tentang program kerja yang ada, dan juga struktur 

board secara umum, baru menjelaskan setiap divisi, biar mereka tau proker di masiing-

masing divisi dan menghimbau untuk bertanya lebih dalam, termasuk rec staff juga. 

 

VICE PRESIDENT OF  INTERNAL AFFAIRS 

Jadi open house ini untuk semua member atau member baru? 

 

ALSA LC UI 

Ini lebih ke member pasif, yang taun kemarin baru OLMA gitu dan mau daftar staff. 

 

VICE PRESIDENT OF  INTERNAL AFFAIRS 

Jadi materi mengenai universitas indonesia sendiri ya. Bayangan aku bakal member 

baru gitu dikumpulin diberi materi, tapi ini konsepnya lebih ke UI sendiri terkait Alsa 

UI. 

 

ALSA LC UI 

Jadi ini transisi, biasanya offline, ada stand gitu, biar tau divisi nya apa dan kerja nya 

ngapain aja, biasanya kami stand by seminggu gitu, biar mereka bisa nanya nanya. Tapi 

karena ini online jadi kami ubah gitu. Biasanya sih kami stand by selama oprec. 

 

VICE PRESIDENT OF  INTERNAL AFFAIRS 

Kalo temen-temen di LC lain buat ga? Kan biasanya kita pemaparan kan kalo ada 

mahasiswa baru kita menawarkan juga mengenai ALSA gitu. temen-temen buat open 

house gini juga ga? Atau cuman publish di media atau pemaparannya waktu ospek 

doang atau gimana. 



	

	

 

ALSA LC UI 

Kalo ga salah temen unhas buka open house juga. 

 

ALSA LC UNHAS 

Iya betul, kemarin banyak juga pendaftar sekitar 200 an jadi lumayan susah di handle 

juga, nanti open house aku bakal paparin disini. 

 

ALSA LC UGM 

Open house di universitas gadjah mada sebelum OLMA, jadi mempromosikan ke 

mahasiswa baru kayak sharing sharing dan pengenalan alsa secara umum, beda dengan 

alsa universitas indonesia. 

 

ALSA LC UNDIP 

Kami juga ada open house, jadi kaya lanjutan, sebelum olma sama kayak universitas 

gadjah mada tadi. 

 

VICE PRESIDENT OF  INTERNAL AFFAIRS 

Jadi ini secara online semua ya. 

 

ALSA LC UGM dan ALSA LC UNDIP 

Iya kak secara online. 

 

 

 

VICE PRESIDENT OF  INTERNAL AFFAIRS 

Jadi ini strategi yang bagus dari universitas indonesia untuk mengadakan open house 

yang membahas sistem di alsa universitas indonesia, bisa menjadi inspo. Kalo aku oke 

sih, terimakasih udah sharing, apa ada yang mau ditanyakan lagi teman teman. 

 



	

	

ALSA LC UNUD, ALSA LC UNHAS, ALSA LC UNAIR, ALSA LC UGM, ALSA 

LC UB, ALSA LC UNSRI, ALSA LC UNAND, ALSA LC UJ 

Cukup. 

 

VICE PRESIDENT OF  INTERNAL AFFAIRS 

Oke dilanjutin signature dari alsa universitas sriwijaya. 

 

ALSA LC UNSRI 

Baik temen temen aku share screen dulu. 

----------------Pemaparan Presentasi oleh ALSA LC UNSRI--------------------------------- 

 

VICE PRESIDENT OF  INTERNAL AFFAIRS 

Untuk ecomp itu untuk sma doang? 

 

ALSA LC UNSRI 

Pada tahun ini karena online, dibuat juga untuk anak kuliahan kak. 

 

VICE PRESIDENT OF  INTERNAL AFFAIRS 

Oke, ada berapa jenis kompetisi nya. 

 

ALSA LC UNSRI 

Ada debate, newcasting, speech, dan storytelling,  tapi hanya speech yang ada varsity. 

 

VICE PRESIDENT OF  INTERNAL AFFAIRS 

Alsa ugm juga udah ngadain ecomp, gimana? 

 

ALSA LC UNIVERSITAS GAJAH MADA 

 Ada 3 lomba, debate, speech, dan semuanya bisa diikutin dari varsity. 

 

VICE PRESIDENT OF  INTERNAL AFFAIRS 

Terkait legos membidik sasaran nya ke anak sma ya? 



	

	

 

ALSA LC UNSRI 

Bisa aja untuk membidik jenjang sekolah lain, namun yang lebih mengerti advokasi 

hukum lebih sampai ke anak sma. 

 

VICE PRESIDENT OF  INTERNAL AFFAIRS 

Berarti bisa di gali nih, apa sih celah nya, kek tadi kekerasan seksual, mereka banyak 

yang ga ngerti., kalo di palembang semua nya pada pake zoom meeting, mungkin bisa 

nih kerja sama pada pihak sekolah. 

 

ALSA LC UNSRI 

Iya kak, rencana nya bakal di masukin ke agenda classmeeting mereka. 

 

VICE PRESIDENT OF  INTERNAL AFFAIRS 

Ini sebenarnya bagus banget, aku juga ga kepikiran ke anak sma, karena sesungguhnya 

anak sma itu butuh penyuluhan hukum yang spesifik. Jadi ini bisa menjadi sebuah 

sasaran. Temen temen apa ada yang mau ditanyakan lagi, atau cukup. 

 

ALSA LC UGM, ALSA LC UNAND, ALSA LC UNAIR, ALSA LC UNDIP, 

ALSA LC UJ 

Cukup. 

 

VICE PRESIDENT OF  INTERNAL AFFAIRS 

Oke selanjutnya universitas padjadjaran. 

 

ALSA LC UNPAD  

Baik aku izin share screen ya. 

----------------Pemaparan Presentasi oleh ALSA LC UNPAD-------------------------------- 

 

VICE PRESIDENT OF  INTERNAL AFFAIRS 



	

	

Kita pasti butuh mentor untuk di dunia karir, jadi keren banget sih sudah ada yang 

menjembatani, ini udah terlaksana atau gimana. 

 

ALSA LC UNPAD 

Belom terlaksana kak. 

 

VICE PRESIDENT OF  INTERNAL AFFAIRS 

Ini bakal membantu banget sih, kita bakal belajar dari mereka apa hal yang bisa menjadi 

evaluasi, jadi bisa sharing gitu, keren banget. Yang pantai bekasi itu bener sih, kita tau 

bener kondisi nya. 

 

ALSA LC UNAND 

Yang bakal di mentorin itu tahapan nya gimana, apakah ada seleksi, atau di rollin. Itu 

gimana kalo dari universitas padjajaran sendiri. 

 

ALSA LC UNPAD 

Dari awal awal, kami sebulan untuk konsepin ini. Karena ini jangka panjang, jadi kita 

gamau nama orang yang kita kasih ga berkompeten. Jadi kita pastiin orang yang ikut 

mentor ini yang bener bener mau belajar untuk menjembatani nya. Jadi harus update 

juga, kemarin kita kuda ada g-form dan banyak banget yang daftar, ga mungkin mentor 

bisa handle semua jadi bakal ada seleksi. 

 

ALSA LC UNAND 

Pantes banget kalo ini ada seleksi yang ketat, kalo emang standar nya ga tinggi takutnya 

board yang kena, itu aja sih kak kalo dari aku. 

 

VICE PRESIDENT OF  INTERNAL AFFAIRS 

Oke dilanjutin ke alsa local chapter universitas gajah mada. 

 

ALSA LC UGM  

Aku izin share screen ya. 



	

	

----------------Pemaparan Presentasi oleh ALSA LC UGM--------------------------------- 

 

VICE PRESIDENT OF  INTERNAL AFFAIRS 

 Sebelum Ideas itu apa ya? 

 

ALSA LC UGM 

Itu social activity kak. 

 

VICE PRESIDENT OF  INTERNAL AFFAIRS 

Coba boleh aku liat? 

 

ALSA LC UGM 

Ini kak 

 

VICE PRESIDENT OF INTERNAL AFFAIRS 

Ini social activity itu nanti berupa apa ya? 

 

ALSA LC UGM 

Ini semacam webinar dan talkshow, rencananya karena akan dilakukan di bulan 

ramadhan jadi bakal di blend sama ramadhan charity? 

 

VICE PRESIDENT OF INTERNAL AFFAIRS 

Jadi bakal ada ke sahur on the road gitu ya? 

 

ALSA LC UGM 

Jadi kita bakal membuat kaya tentang pendidikan yang bersifat non biaya untuk temen” 

yang kurang biaya, jadi kita bakal research dulu nih kak jadi pas di ramadhan charity 

kita bisa bagikan ke masjid di desa itu atau mungkin ke balai desanya atau kemana, dan 

itu masih dengan progress juga karena kepanitiaannya juga masih dibentuk. 

 

ALSA LC  UGM 



	

	

Sebenarnya kan aku diamanahkan jadi project officer social act ini, kadang ada org 

yang pengen sukses tapi terhambat biaya, jadi aku mau nih mendatangkan pembicara 

dari institusi dan orang yang meraih beasiswa gitu kak. 

 

VICE PRESIDENT OF INTERNAL AFFAIRS 

Jadi ini bakal ada speech dan juga paper presentation tadi, oke sip, ada IDEAS, Social 

Activity, dan ada ICC. Jadi kalo temen-temen ada yang mau tanya boleh bilang atau 

kalo dicukupkan boleh bilang cukup. 

 

ALSA LC UNAIR, ALSA LC UNPAD, ALSA LC UB, ALSA LC UNAND, ALSA 

LC UJ 

Cukup. 

 

VICE PRESIDENT OF INTERNAL AFFAIRS 

Oke thankyou ya temen-temen universitas gadjah mada, boleh skrg temen universitas 

diponegoro 

 

ALSA LC UNDIP 

Oke mungkin yang lain lagi AFK sebentar ya kak, aku izin share screen ya kak. 

----------------Pemaparan Presentasi oleh ALSA LC UNDIP------------------------------- 

 

VICE PRESIDENT OF INTERNAL AFFAIRS 

Aku mau nanya terkait transitional day itu Akan dilaksanakan ya? 

 

ALSA LC UNDIP 

Iya akan dilaksanakan untuk diakhir-akhir si kak 

 

VICE PRESIDENT OF INTERNAL AFFAIRS 

Sebenernya penting banget buat dibuat di LC LC kita ngobrol aja kendalanya di 

kepengurusan itu apa. Ini kan ada platform baru nih namanya clubhouse jadi kita bikin 



	

	

sharing disitu. Jadi Lc mulai nih mainnya ke arah sana ke aplikasi yang kekinian gitu. 

Oke temen-temen apa ada yang mau masuk atau cukup? 

 

ALSA LC UGM, ALSA LC UNHAS, ALSA LC UB, ALSA LC UNPAD, ALSA 

LC UNUD, ALSA LC UJ 

 Cukup 

 

VICE PRESIDENT OF INTERNAL AFFAIRS 

Oke karna tadi kita mau reses di 18.30, jadi sekarang reses ya. Temen-temen ga perlu 

leave cukup mute dan off cam aja. 

 

--------------------------Reses mulai dari 18.30 hingga 19.30 --------------------------------- 

 

VP OF INTERNAL AFFAIRS 

Halo semua, langsung saja kita mulai untuk pemaparan selanjutnya oleh teman-teman 

Unsoed, silahkan El Fachri. 

 

---Pemaparan Signature Program oleh ALSA LC Unsoed--- 

 

VP OF INTERNAL AFFAIRS 

Thank you Fachri atas pemaparan signature programnya, teman-teman disini ada yang 

mau nanya gak ? 

Gue tertarik sih dengan diskusi publik yang bekerjasama dibawah bem FH itu udah 

pernah dilaksanakan gak tahun lalu ?   

 

EXTERNAL OFFICER ALSA LC UNSOED 

Izin menjawab kak Mela, untuk diskusi publik ini tahun lalu tidak terlaksana tapi di di 

dua tahun lalu itu terlaksana yang dimana kita bekerjasama dengan organisasi sosiologi 

fakultas Fisip di Unsoed sendiri dan yang dibahas itu biasanya isu-isu yang berada di 

sekitar masyarakat kak mela seperti contohnya di dua tahun lalu itu mengangkat tema 

Aborsi dan pesertanya itu masyarakat 



	

	

VP OF INTERNAL AFFAIRS 

Oke, sebenarnya aku tertarik karena diskusi publik itu sangat susah untuk 

diselenggarakan kek misalnya mengenai demo mahasiswa yang kemarin sempat heboh 

dan itu juga aku melihat orang yang melakukan diskusi publik itu cancel gitu karena 

mungkin banyak kepentingan-kepentingan yang harus dijaga. Mungkin terkait diskusi 

publik hya ini dari teman-teman ada yang ingin didiskusikan gak bagi yang pernah 

ngadain mungkin di LC nya untuk penyelenggara diskusi publik, ada yang pernah 

ngelaksanain gak di LC nya ? 

Silahkan Arif  

 

EXTERNAL OFFICER ALSA LC UNAND 

Jadi kemarin itu unand pernah kak Mela, sebenarnya lumayan mandat sih ngelaksanain 

diskusi publik karena kemarin mengangkat isu RUU PKS nih, sebenarnya kendala nya 

kemarin itu masih ragu untuk mengangkat isu itu karna organisasi kita ini gak memihak 

ke sana, sehingga itulah tantangan nya jadi lumayan mandat. kenapa sebenarnya 

diambil isu itu karena guna nya diskus publik itu selain untuk membahas isu nya itu  di 

kami itu guna nya untuk membersihkan image itu loh karena kemarin itu RUU PKS itu 

kebetulan ini sebuah badan di lingkungan Unand itu memberikan statement itu ada 

menolak jadi di pas di hari H pun speakers itu sempat menyenggol gitu kok ini unand 

masuk berita loh beda sendiri mala di univ lain mala  menolak di sah kan untuk itu guna 

nya ada event itu selai dari membahas secara legalnya memang kami membahas juga 

nge revand dan memperbaiki nama bahwa gak semua atas nama unand itu sama gitu 

dengan suatu badan tertentu jadi itulah salah-satu fungsi yang kami dapatkan 

manfaatnya dari event tersebut  

 

VP OF INTERNAL AFFAIRS 

PerForm nya itu sendiri gimana ?  

apakah di zoom gitu hanya pembicara di live atau seluruh participant itu bisa masuk 

apakah bisa kondusif gimana rif ? 

 

 



	

	

EXTERNAL OFFICER ALSA LC UNAND 

Sebenarnya sudah berpengalaman juga di UKM lain dan sudah kami lihat juga memang 

gak kondusif terbagi antara dua kubu di internal unand kan  dan itu udah di wanti-wanti 

kan  jadi yang bisa daftar itu melalui G-Form dan ruang chat zoom nya itu udah di lock 

jadi yang ngechat cuma admin doang dan ada nya yg gak sesuai format bakal di 

masukin di waiting room  

 

VP OF INTERNAL AFFAIRS 

Okay thank you Rif udah sharing juga terkait diskusi publik yang sudah terlaksana di 

unand dan nanti fahri bisa bertanya-tanya langsung ke arif apa sih kendala nya  dan 

mekanisme yang harus dibuat itu gimana untuk nge prevent ketidak kondusifan di hari 

H gitu kan terkait diskusi publik karena ini juga kan sangat sensitif karna mengajak 

publik untuk berdiskusi dan membawa pandangan hukum gitu loh takutnya itu kan jadi 

kita harus tau juga kondisi yang participant itu orang yang ngerti hukum  

 

EXTERNAL OFFICER ALSA LC UNSOED 

Makasih kak Mela, makasih arif dan juga Ale. 

 

VP OF INTERNAL AFFAIRS 

Oke El, ada yang mau menanyakan lagi ?  

 

Kalau cukup katakan cukup  

 

Oke sekarang Yose, silahkan Unair  

 

---Pemaparan Signature Program oleh ALSA LC Unair--- 

 

VP OF INTERNAL AFFAIRS 

Okay, thank you ya udah memaparkan signature program dari teman-teman unair tadi 

aku melihat ada yang menarik terkait ALSA Afternoon Tea yang dimana akan 



	

	

sharing  mengenai acara nasional dan juga acara internasional yang sudah di ikuti oleh 

oleh member LC tersebut dan delegasi akan sharing begitu ya ?  

sejauh ini untuk efisiennya gimana yah ? 

 

EXTERNAL OFFICER ALSA LC UNAIR 

Jadi gini mbak untuk ALSA Afternoon Tea pertama baru akan dijalankan  cuma tahun 

lalu itu sudah sempat jalani, biasa nya itu AC dengan Semunas  jadi satu acara itu dan 

untuk aktifin nya itu menurutku lumayan banget karena kemarin itu sempet kita itu 

pada gak mau jadi delegasi acara semworknas tapi sengaja adain proker itu biar maba-

maba itu tau seru juga ya jadi delegasi acara nasional karena ada sharing dari delegasi 

karna juga mereka kan malu juga nanya tapi kalau ada orang yang sharing itu buat 

manset baru kek gini loh acara nasional kenapa nama nya ALSA Afternoon Tea biar 

kesannya yaudah kita ngobrol sambil minum tea gitu jadi antin delegasinya 

memberikan progress report acaranya keke gimana apa yang di dapetin makanya merak 

itu seru-seruan ya apa aja 

 

VP OF INTERNAL AFFAIRS 

Okey ini mantap banget nih bisa juga menjadi sebuah info buat teman-teman bagi sulit 

untuk mencari delegasi jadi bisa dengan metode seperti ini, kira-kira teman-teman ada 

yang ingin ditanyakan lagi gak ?  

 

Oke karna di cukupkan melihat sudah tidak ada yang ingin ditanyakan langsung saja 

ke teman-teman ALSA LC UB 

  

---Pemaparan Signature Program oleh ALSA LC UB--- 

 

VP OF INTERNAL AFFAIRS 

Okay thank you heykal atas pemaparanya, untuk ALSA Symposium aku boleh lihat 

gak untuk slidenya ? 

 



	

	

Jadi ALSA Symposium itu semacam seminar ya, untuk pembahasan nya itu 

sendiri  lebih ke yang hangat sedang dibicarakan atau gimana ? 

 

EXTERNAL OFFICER ALSA LC UB 

Jadi emang isu-isu lagi baru banget, makanya ALSA Symposium, dan kebetulan tadi 

siang itu baru menentukan PO nya dan juga tema nya yang dimana kita akan membahas 

mengenai  virtual police 

 

VP OF INTERNAL AFFAIRS 

oke, berarti ini dibuka untuk umum ya dan yang kemarin itu yang terselenggara tema 

nya apa ya ? 

 

EXTERNAL OFFICER ALSA LC UB 

Yang kemarin itu Malpraktik  

 

VP OF INTERNAL AFFAIRS 

Okeoke, jadi ini basicly seminar ya untuk ALSA Symposium, untuk english contest ini 

kan kemarin aku sempat hadir nih di OLMA UB, untuk english contest yang sekarang 

itu gimana atau masih sama dengan yang kemarin   

 

EXTERNAL OFFICER ALSA LC UB 

yang kemarin dan yang akan datang pelaksanaan nya akan sedikit berbeda karena Ecom 

tahun lalu itu pelaksanaan ya sedikit berbeda kak karna cuma 3 cabang lomba 

sedangkan tahun ini ada tambahan 1 cabang lomba yang nama nya semacam video 

intenfigasi gitu kak  

 

VP OF INTERNAL AFFAIRS 

oke berarti ada 4 cabang lomba ya, kalau boleh tau apa aja tuh ? 

 

EXTERNAL OFFICER ALSA LC UB 



	

	

seingat aku ya ada video intenfigasi, speech, untuk 2 nya aku lupa lgi kak tpi seingat 

aku ada 4 

 

VP OF INTERNAL AFFAIRS 

oke berarti basicly ini competition yang dimana beberapa local chapter itu punya 

competition itu, untuk ecom ini kan sasaran nya anak SMA dan universitas jadi teman-

teman bisa discuss untuk pelaksanaan nya dari teman-teman UGM, cukup dari aku 

semangat ya kal sampai pelaksanaanya nanti, bagaimana teman-teman  yang lain ? 

 

oh adit mau masuk, silahkan undip  

 

EXTERNAL OFFICER ALSA LC UNDIP 

Sebenarnya boleh gak sharing terkait TCB di OLMA kira-kira teknisnya gimana 

apakah itu bentuk na seminar atau di bagi per kelompok terus mereka itu praktik 

persidangan nya kira-kira boleh sharing gak  

 

EXTERNAL OFFICER ALSA LC UB 

Ok thank you adit atas pertanyaan nya jadi kalau di UB itu  TCB itu bukan sidang yang 

di pengadilan gitu tapi kayak berforum yang dimana di ajarin  tentang hirarki 

persidangan misal ada order, ada informasi,ada usul gitu jadi lebih kepada persiapan 

untuk berforum di musyawarah atau berforum di ALSA LC UB 

 

EXTERNAL OFFICER ALSA LC UNDIP 

Ok makasih kal,  

    

VP OF INTERNAL AFFAIRS 

Aku mau nanya juga menanggapi adit ya, jadi aku sempat ikut musloknya UB jadi di 

UB itu di pelaksanaan musloknya itu benar yang di kata heykal tadi ada order ada 

apalagi kal ? 

 

 



	

	

EXTERNAL OFFICER ALSA LC UB 

Ada order, ada informasi, usul, menanggapi ada  privilege,  question 

 

VP OF INTERNAL AFFAIRS 

Oke jadi ada kata kuncinya gitu dit di jadi itu kata kunci ada forum di UB misalnya nih 

question jadi kamu itu jelas gitu kalau kamu ingin menanyakan sesuatu kek gitu jadi di 

kasih kata kunci  habis itu lo baru di beri izin masuk, jadi itu mekanisme yang 

digunakan di forum UB 

 

Aku juga niatnya sih untuk kepengurusan selanjutnya nanti dibuat guidelines mengenai 

TCB yang bisa di akomodir dari berbagai LC dan juga TCB di nasional itu maupun 

internasional itu kek gimana mungkin tahun depan lah  aku bisa usus lin ke NB 

selanjutnya karena setiap LC itu punya ciri khasnya sendiri gitu jadi kita bisa saling 

lihat dan menjadi inspo, ok thank you ya kal udah sharing dan adit juga udah nanya, 

bisa kita cukupkan ya untuk selanjutnya bisa langsung ke reza untuk teman-teman UJ 

 

---Pemaparan Signature Program oleh ALSA LC UJ--- 

 

VP OF INTERNAL AFFAIRS 

Oke thankyou reza atas pemaparannya, aku kepo dikit dengan NMCC Class, untuk 

NMCC Class itu bakal kamu bagi per apa ? 

 

EXTERNAL OFFICER ALSA LC UJ 

jadi begini kak mela untuk NMCC Class ini nanti bakal ada kek dilakukan saat tentative 

gitu untuk pertemuan nya untuk pembahasan nya nanti gantian pembahasan berkas 

mengenai dakwaan ataupun pertanggungjawaban gitu nah setelah di tengah-tengah nya 

kegiatan nmcc Class itu bakal ada review terkait pembahasan dari pemaparan-

pemaparan bakal di review kek gitu  selain itu di akhir nantinya bakal ada kompetisi 

dakwaan atau buat hasil sebagai hasil dari para member yang telah mengikuti class ini 

kak mel   

 



	

	

VP OF INTERNAL AFFAIRS 

Berarti ini bakal misalnya ada sesi pembahasan dakwaan bakal di riview ya sama 

praktisi  

 

EXTERNAL OFFICER ALSA LC UJ 

Iya nanti untuk pemateri nya sendiri rencana dari teman-teman bakal langsung dari 

praktisi nya secara langsung kek gitu untuk pembicara nya dan mereka yg akan menilai 

nya langsung dari dakwaan yang peserta sudah buat kek gitu  

 

VP OF INTERNAL AFFAIRS 

Untuk antusiasme teman-teman member itu sendiri kalau gak salah mulai dari tahun ini 

atau gimana ya  

 

EXTERNAL OFFICER ALSA LC UJ 

Sebenarnya NMCC Class ini sudah ada di kepengurusan tahun kemarin tapi kan di 

pengutusan kemarin baru pertama kali nah untuk pengurusan kemarin itu masih kek 

untuk member yang mengikuti NMCC Class ini  sudah lumayan antusias banyak tapi 

kayak join aja untuk bertanya-tanya masih kek kurang gtu  

 

VP OF INTERNAL AFFAIRS 

Oke jadi aku juga jadi inget kalo misalkan teman-teman unhas itu punya kayak seperti 

NMCC Class cuma terbagi kayak periode gitu trus itu ada class nmcc dan ada rapor, 

aku mau tanyain ding itu aspek rapir nya gimana penilaiannya ? 

 

EXTERNAL OFFICER ALSA LC UNHAS  

jadi kalau buat penilaian di awal itu membuat semacam pre test gitu lalu di akhir itu 

pas pemateri menyampaikan baru ada ujian lagi yang dimana tahun lalu itu kta kasih 

kaspos tiap-tiap peserta kemudian disuruh buat argumen nya masing-masing lalu di 

tulis semacam legal opinion gitu kemudian dikumpulkan ke kita lalu kami kirim ke 

senior-senior yang punya potensi untuk menilai, mungkin seperti itu  

 



	

	

VP OF INTERNAL AFFAIRS 

oke nanti reza mau sharing-sharing bisa ke aidil karena yang aku lihat di teman-teman 

unhas ini sudah sangat efektif banget kek peminat untuk ke NMCC itu  kemudian 

ditambah juga dengan NMCC Class gitu sangat meningkatkan antusiasme untuk terjun 

gitu loh dan terjun untuk ke NMCC, karna ini kan tidak di adakan NMCC di tahun 

ini  di luar ALSA pun di mengadakan kompetisi yang jangan sampai mahasiswa hukum 

gak ngerti alur bersidang dan sebagainya ada yang ingin menanyakan lagi teman-teman 

atau berdiskusi , oke  sepertinya ini cukup ya za thank you banget atas pemaparan nya 

selanjutnya dari teman-teman unhas, silahkan  

 

---Pemaparan Signature Program oleh ALSA LC UNHAS--- 

 

VP OF INTERNAL AFFAIRS 

Thank You aidil atas pemaparan nya sudah sangat jelas mengenai Open House aku tuh 

pernah ke makassar waktu open house offline, waktu open house nya teman-teman 

unhas itu  yang agenda nya ada sharin sama alumni gitu-gitu ya, nah untuk tahun ini itu 

undang president IB dan juga NB terkait pemaparanya  

 

EXTERNAL OFFICER ALSA LC UNHAS  

Jadi untuk tahun ini itu kak lebih sangat bagus karena materi-materinya itu  karna kami 

bisa datangkan langsung alumni yang jarang jadi speakers di LC unhas seperti kak sonia 

yang merupakan director pertama di ALSA LC Unhas lalu kak zuhal juga kita tau 

bahwa sibuk sekali kan jadi agak sulit untuk di undang tapi karena di adakan online jadi 

para alumni bisa untuk datang jadi speakers gitu  

 

VP OF INTERNAL AFFAIRS 

Jadi untuk kelebihan nya itu ketika dilaksanakan secara online kita bisa langsung 

mengundang alumni yang susah itu untuk kita undang melihat waktu dan juga jarak, 

untuk hambatan nya itu sendiri gimana dil waktu pelaksanaan  

 

 



	

	

EXTERNAL OFFICER ALSA LC UNHAS 

Untuk hambatan nya sendiri pas pelaksanaanya gak terlalu rumit tapi agak sulitnya itu 

karena kita menghandle 200 orang susah aja kayak ngajakin satu per satu untuk join ke 

dalam zoom itu jadi harus di chat personal lagi jadi ribet soal itunya tapi alhamdulillah 

juga setelah kita melaksanakan open house dan kami bagi semacam form gitu untuk di 

sisi  buat testimoni calon member yang sudah hadir di open house itu jawabannya 

lumayan  banyak yang antusias mungkin karena faktor materinya mereka jadi banyak 

terinspirasi gitu dari pembicara yang kami hadirkan jadi alhamdulillah sangat berhasil 

kami bilang nya menurut data yang kami bagikan kemarin dari form itu   

 

VP OF INTERNAL AFFAIRS 

Oke mantap kalau gitu dil, aku cukup sih udah oke banget ini merupakan signature 

program yang harus dipertahankan juga karena itu merupakan khas dari ALSA LC 

Unhas  dengan adanya open house ini kan dengan adanya agenda-agenda yang harus 

diikuti kemudian ada pemaparan dulu itu waktu offline itu ngundang bang alam dan 

undang beberapa dan  itu aku juga ikut dengan menge share pengalaman aja terkait 

acara nasional dan acar internasional, menurut aku antusias nya itu oke banget. 

 

Bagaimana teman-teman yang lain bisa kita cukupkan ya, selanjutnya dari teman-teman 

Unsrat silahkan. 

 

---Pemaparan Signature Program oleh ALSA LC UNSRAT--- 

 

VP OF INTERNAL AFFAIRS 

Okay thank you, tadi aku mau tanya sedikit terkait hambatan yang podcast itu 

mekanisme pembuatan podcast itu gimana ya  

 

EXTERNAL OFFICER ALSA LC UNSRAT  

jadi mekanisme nyan kami mengundang narasumber dari salah satu dosen unsrat untuk 

ngerekam nih sama-sama melalui via zoom dan nanti di record kurang lebih seperti itu, 

karena ini merupakan podcast yang pertama jadi masih banyak kekurangan nya gitu 



	

	

untuk pertama nya ini masih  menghandle nya melalui zoom kemudian di record 

kemudian bagian auditing yang mengedit dan sekaligus meng upload di spotify, kurang 

lebih seperti itu sih 

 

VP OF INTERNAL AFFAIRS 

oke, sebenarnya mekanisme nya udah paling efektif sih jadi mengundang narasumber 

ikut zoom bareng kemudian di record dan audio nya itu yang kita edit dan upload di 

spotify, sebenernya aku tuh pengen nanya aja sih kenapa ada kesulitan waku takutnya 

teman-teman itu  maunya live gitu kan sedangkan itu di beberapa LC udah pembuatan 

podcast itu dan juga di ALSA Indo kek gitu jadi sama dengan yang kamu paparin tadi 

jadi itu udah paling efektif . 

bagaimana teman-teman ada yang ingin ditanyakan , oke bisa kita cukupkan thank you 

buat glo udah paparin signature program nya  semoga lancar sampai pelaksanaanya ya, 

mungkin langsung saja ke teman-teman unud nih terakhir silahkan bray. 

 

---Pemaparan Signature Program oleh ALSA LC UNUD--- 

 

VP OF INTERNAL AFFAIRS 

Ok thank you bryant atas pemaparanya tadi sudah disinggung juga klau ALSA LC 

Unud itu ada ALSA Leadership Program itu baru ya untuk mekanisme nya itu gimana 

ya bray ? 

EXTERNAL OFFICER ALSA LC UNUD  

Jadi mekanisme nya itu kan kita di setiap divisi itu sudah ada program kerja masing-

masing kak nah untuk leadership program ini setiap staff itu kan ditunjuk untuk 

menjalankan program kerja di divisi tersebut nah yang sudah ditunjuk itu  sudah 

membentuk OC nya masing-masing harus mengikuti leadership program ini sebelum 

mereka mulai kerja yang dimana di program ini tidak hanya ngejelasin bagaimana 

seorang pemimpin tapi ngejelasin bagaimana pemimpin, berkomunikasi yang baik 

antar sesama rekan kerja dalam kegiatan dan juga birokrasi di ALSA LC Unud itu 

seperti apa dan juga ditambahkan oleh para calon-calon project officer yang sudah di 

personal approach untuk mengikuti kegiatan ini . 



	

	

   

VP OF INTERNAL AFFAIRS 

Okey jadi aku mau sharing dikit lagi aku tuh seneng banget ketika ada program-

program kerja itu yang  membaca kebutuhan para member dan ini juga di khusus kan 

untuk para staff-staff yang mau jadi OC ataupun PO dan ini juga itu unpad juga punya 

training program yang dimana membahas terkait birokrasi dan juga SOP tata kerjanya 

seperti apa kemudian dos and Dont nya apa, menurutku itu ini sangat baik banget ini 

bisa menjadi inspirasi buat teman-teman untuk menjadi program kerja yang harus ada 

karena ini merupakan sebuah fundamental yang harus ditanamkan kalau teman-teman 

staf atau teman-teman member kek gitu , program kerja yang mencakup peningkatan 

skill set dan soft skill begitu sangat oentung banget apalagi yang mau terjun untuk 

bagian dari panitia mantap banget bray   

 

Teman-teman ada yang mau kita discus gak terkait signature program dari teman-teman 

Unud 

 

untuk pembicaranya itu hanya board aja atau BOD ya ?  

 

EXTERNAL OFFICER ALSA LC UNUD 

Lebih kepada former-former director atau local board sih kak  

 

VP OF INTERNAL AFFAIRS 

Okeoke aku cukup sih bray, kalau misalkan nanti bray mau explore algi dari apa yang 

bisa di explore di program kerja ini bray bisa tanya-tanya nih karena yang aku tau tuh 

kalau gak salah teman-teman Unpad emang ada ATP karena kemarin aku juga diundang 

sama teman-teman unpad buat ngisi kek gitu jadi nanti bray bisa share sama gaby dan 

juga adit mengenai apa yang bisa di explore dan apa yang bisa di improve, Any thank 

you banget ya bray udah memaparkan signature program nya dan ini juga menutup 

agenda kedua kita. 

Agenda III Pembahasan Problematika yang dihadapi Local Chapter 

 



	

	

VP OF INTERNAL AFFAIRS 

untuk agenda selanjutnya itu mengenai pembahasan problematika yang dihadapi oleh 

local chapter kira-kira dari teman-teman ada gak nih yang mau vocal untuk 

menanyakan ke  LC lain 

 

misalnya nih partisipasi anggota local chapter di acara ALSA Indonesia itu gak merata, 

kira-kira menurut  teman-teman itu bagaimana sih cara mengantisipasi permasalahan 

tersebut ada local chapter yang ngirim cuma 2 ada juga yang 30 jadi timpang gitu, kira-

kira menurut teman-teman cara mengatasipasinya itu bagaimana. 

 

EXTERNAL OFFICER ALSA LC UNUD 

 Sebenarnya permasalahan itu juga pernah terjadi di ALSA LC Unud bahkan sampai 

sekarang masih dirasakan  permasalahan yang paling sering itu karena ALSA di unud 

itu udah kayak ada branding nya  itu UKM nya anak jakarta jadi kayak naka-anak yang 

dari tempat akamsi itu kurang ingin ikut acara--acara ALSA bahkan untuk acara di LC 

pun jarang begitu  apalagi mau dikirim ke nasional untuk mengantisipasi itu palingan 

kita dari Unud kurang lebih sama dengan unair diawali dengan pengenalan acara 

nasional misalnya munas itu apa sih disitu untuk men engage karena rata-rata member 

Unud itu takut gitu karna sudah kayak anak-anak jakarta dan ALSA harus ngomong 

bhs inggris nih karna mereka gak tau nih ALSA gimana makanya kita ngenalin dulu 

kalau di unud sih seperti itu kak mela. 

 

VP OF INTERNAL AFFAIRS 

Oke thankyou bri atas saran yang diberikan jadi kita itu harus memberikan pemaham 

juga kepada members dan juga apasih program kerja yang akan mereka ikuti, nah 

misalnya nih aku itu punya program kerja  menginisiasi ALSA national training, karna 

aku buat ini itu setiap angkatan 19 dan juga 20 gitu kemudian aku dihadapkan dengan 

memberikan informasi melalui acara nasional dan pas waktu pelaksanaan itu gak 

merata kek gitu, misalnya nya nih di Unud itu  yang daftarkan kurang banyak jadi harus 

didorong dulu untuk mengikuti dan memberikan informasi bahwa ini program kerja 

yang bisa improve skill set.  



	

	

kalau teman-teman yang lain itu gimana ? 

 

EXTERNAL OFFICER ALSA LC UB 

Kalua dari Ub itu sendiri aku ngerasain waktu nasional training 2019 itu masih staff 

sedangkan pas 2020 udah ngurus jadi aku ngerasain nya  perbedaan saat aku ikut yang 

2019 iu dari kakak-kaka external aku itu sebatas memberikan informasi saja tanpa 

menjelaskan ngapain sih ini National Training besok kek gitu   nah jadi pasini jadi 

tanggung jawab aku juga  ngasih tau ke teman-teman staf 2020 itu membiasakan meng 

announce setelah itu kita ada discord gitu sebenarnya informal session session kita aja 

ke teman-teman UB yang dimana kita ngobrol yang diiringi tentang kek memberikan 

informasi terkait kegiatan National Training buat teman-teman 2020 kita tegasin 

ngapain aja gini-gini dan gak tau aku ngerasa national training 2019 itu yang ikut cuma 

belasan kak tapi waktu 2020 itu hampir 35 orang dan menurut aku itu menjadi salah 

satu  cara bagi ALSA LC UB untuk meningkatkan partisipasi program kerja National 

Board 

 

VP OF INTERNAL AFFAIRS 

Ok thank you kal berarti emang aku bisa simpulkan member itu sebenarnya mau cuma 

takut gitu ketakutan lebih besar daripada keinginan taunya mereka, gimana cara kita 

yang lebih dewasa, ngertiin baik buruknya, udah jadi pengurus juga yang lebih 

bertanggung jawab karena ada beban moril  sebagai pengurus  nah aku harap kan kita 

ini udah nemu penyelesaian nih dari beberapa local chapter bisa memberikan persnonal 

approch dan memberikan pemaham kepada member yang kasarnya itu ketakutanhya 

lebh besar untuk mau ikut ke program kerja yang bisa menambah soft skill mereka atau 

leadership nilai baik jadi aku harap ini juga bisa diimplementasikan  ke teman-teman 

semua baik itu acara nasional maupun acara international, aku acara internasional itu 

juga kadang itu gak merata pengiriman nya ke ALSA Indonesia  padahal acara 

international semenjak AF itu gratis semuanya ya jadi aku harap teman-teman itu bisa 

memanfaatkan hal ini gitu loh semunas juga aku harap yang ikut banyak dan aku tau 

itu orang orang yang ngikut itu kayak keren-keren banget kek gitu ku harap teman-

teman ini bisa mengajak membernya itu bisa pro aktif lagi kasarnya udah kayak gini 



	

	

nih pandemi kasarnya kita harus jemput bola gitu mau nggak mau kalau misalnya kita 

offline aku takut gak kecap nih sama teman-temanku jadi ada keinginan juga dan itu 

sudah diterapkan di teman-teman Unud dan juga temen-teman UB  

 

Oke kita beralih ke permasalahan lainnya  kira-kira teman-teman ada gak 1 

permasalahan yang kiranya menghambat atau mau nih minta saran ke LC lain 

 

ini ada 1 permasalahan sih yang kayak  yang rasanya itu dirasakan  semuanya oleh LC 

terkait OLMA yang diselenggarakan secara online yang gak bisa kita pungkiri itu 

outputnya akan berbeda dengan yang diselenggarakan secara offline gitu kan 

produknya akan beda untuk outputnya  dan itu kayak waktu membuat program kerja 

National Welcoming jadi kenapa kasposnya itu kan ada 18,19, dan juga 20 jadi aku 

cuma welcoming aja jadi gak terlalu dalem sedangkan yang 18,19 itu ada kasus posisi 

sedangkan 20 lebih kepada menanyakan ekspektasi mereka di ALSA gitu dan ini  aku 

lihat masih banyak kekurangan dari segi ALSA knowledge dan mereka itu dari TCB 

nlum tau untuk implementasinya gimana dan inisiasinya gimana cara berdiskusi nya 

bagaimana hal-hal yang fundamental aku rasa sangat banget ditanamkan ketika orang 

itu udah OLMA, nah menurut teman-teman untuk menekel permasalahan gini 

bagaimana ? 

 

EXTERNAL OFFICER ALSA LC UB 

Ini pandangan pribadi aku mungkin ini bukan masalah OLMAnya offline atau online 

tapi dari sistem kaderisasi ALSA Indonesia ini   kita tidak punya standar harus apa di 

OLMA, kita gak punya apa point-point apa yang harus dilaksanakan di OLMA sebagai 

standar member ini jadi member ALSA gitu nah menurut aku jadi PR semua LC bahwa 

kita semua harus sistem kaderisasi member ALSA Indonesia ini semua LC punya 

standar yang sama gitu walaupun ini gak menyampingkan setiap karakteristik semua 

LC karena menurut aku ALSA Indonesia harus punya  standar kaderisasi entah itu 

menjadi guidelines di dokumen apa atau ART tapi menurut aku ini jadi sesuatu hal yang 

penting kalau kaderisasi ini memiliki standarnya sendiri gitu sih menurut aku jadi ini 



	

	

bisa menjawab OLMA itu akan diselenggarakan secara online atau offline tanpa 

mengurangi  outputnya gitu sih ka mela menurut pandangan pribadi aku 

 

VP OF INTERNAL AFFAIRS 

Untuk standar sendiri itu aku bukan menamakan ini sebagai sebuah standar tapi lebih 

ke guidelines pelaksanaan  dan kalau teman-teman  tau produk ALSA Indonesia, BOG 

yang dikeluarkan waktu Rapimnas ini aku sedikit share screen ya terkait produknya 

 

nah ini mengenai OLMA ada di guidelines BOG kami yang menuangkan mengenai 

OLMA, nah mungkin dari BOG ini teman-teman LC bisa dijadikan standar buat 

pelaksanaan OLMA di LC dan juga pelaksanaan OLMA di tiap LC itu pasti berbeda-

beda untuk ciri khas nya  yang bisa meningkatkan  esensi dari OLMA itu sendiri, 

gimana teman-teman yang lain untuk mengatasi permasalahan ini  

   

EXTERNAL OFFICER ALSA LC UNAND 

Menurut aku sih itu beda dari kebiasaan dari masing-masing LC, kalau di Unand itu 

sebelum OLMA kamu itu harus ikut di rangkaian open recruitment jadi siapa yang ikut 

OLMA itu adalah orang-orang yang terpilih emang udah punya sense yang kuat karena 

open recruitment itu kita gak main-main yang aman menghabiskan waktu 2 bulan lah 

untuk mengurutkan dari sekian ratus orang jadi beberapa puluh. 

 

VP OF INTERNAL AFFAIRS 

Oke thankyou rif, jadi ini lebih menekankan pada kenapa sih ada OLMA outcomenya 

itu apa untuk menjawab permasalahan nya seperti apa  itu harus dipahami juga bagi 

teman-teman penyelenggara OLMA jadi teman-teman Local Board disini itu harus bisa 

membimbing  teman-teman OC gitu loh terkait pelaksanaan OLMA apalagi secara 

online, karena gini dalam menjalankan suatu proker itu bukan hanya selesai menurut 

aku karna dalam menjalankan suatu program itu ada sesuatu yang harus dijawab gitu 

loh nah menurut aku nanti ini kedepan nya aku harap teman-teman nanti sebagai 

pengurus itu tuh harus kerja dari hati, apa yang terjadi di program kerja nini karena 

menurutku program kerja itu muncul karena inovasi, inovasi itu muncul karena adanya 



	

	

evaluasi dan juga kebutuhan di tengah jalan gitu loh menurut aku program kerja ini 

untuk menjawab permasalahan yang ada  jangan karena OLMA itu dijalankan setiap 

tahun mikirnya yaudah OLMA selesai kelar tapi teman-teman harus ada moral 

obligation gimana caranya OLMA ini bisa menjadi hal yang memorable dan model buat 

temen member itu join di ALSA dan berproses di ALSA mungkin seperti itu yang aku 

tangkap dan dari ekal dan juga arif, menurut teman teman ada lagi gak yang ingin 

dibahas  

 

EXTERNAL OFFICER ALSA LC UJ 

Mau tanya kak kalau misalnya ni biasanya dari teman-teman kegiatan OLMA itu selesai 

dari teman-teman itu dari ALSA knowledge yang didapatkan kegiatan secara daring itu 

masih kurang, mau tanya aja sih gimana cara approach buat teman-teman ini terkait 

pengetahuan ALSA knowledgenya itu kurang kemudian untuk proker pun jarang 

datang jadi mereka ini dapat keALSAan nya dari mana gitu mungkin itu sih yang mau 

aku tanyakan  

VP OF INTERNAL AFFAIRS 

Oke thankyou reza, jadi pertanyaanya itu bagaimana cara kita untuk approach mereka 

itu untuk mau join berproses di ALSA  sedangkan dia aja gak mau join di proker jadi 

serba salah aku buka ini untuk teman-teman discuss, kira-kira dari teman teman ada 

gak yang mau jadi volunteer untuk menjawab pertanyaan dari reza. 

 

EXTERNAL OFFICER ALSA LC UNUD  

Terkait permasalahan yang tadi kita diskusikan terkait online terus output OLMA, 

kebetulan di Unud kita ada divisi baru yaitu HRD, ang dimana HRD ini di LC kita ini 

diamini sebagai quality control ketika misalnya proker yang outputnya itu jelas nih 

tujuan nya untuk apa nah ketika outputnya tidak tersampaikan fungsinya HRD itu disini 

bekerja nah kebetulan juga kemarin di OLMA itu  harus online menurut kit di internal 

LOcal board sudah dipersiapkan secara proper benar-benar karena online kan tantangan 

nya bagaikan kita diajarkan TCB di ALSA  nah itu sudah disiapkan dalam bentuk video 

ternyata itu tidak terlaksanakan dengan baik bagaimana cara kita tau tidak terdeliver 

nah disitu HRD bekerja bersama dengan teman-teman internal affairs, karena internal 



	

	

affairs ini sering mengadakan bonding dengan member jadi kita bisa tahu hal yang tidak 

tersampaikan tanpa melalui jalur formal karena kan biasanya  melalui dengan 

nongkrong mereka bisa ditambahkan mengenai LASA knowledge  

 

VP OF INTERNAL AFFAIRS 

Oke thankyou bra, jadi yang aku tangkap itu di setiap divisi punya peran nya masing- 

masing dalam mengantisipasi seperti ini, mungkin ini mau di tambahkan oleh 

matthew    

 

EXTERNAL OFFICER ALSA LC UI 

Mungkin mau sharing sedikit dari pengalaman aku di ALSA LC UI terkait OLMA tadi 

mungkin aku juga mau nambah dari permasalahan sebelumnya kek  OLMA yang 

dilaksanakan secara online itu memang agak sulit ya  untuk mencapai esensi nya 

terutama di bagian TCB nya gitu kan soalnya berbeda mungkin saran aku bagi LC yang 

belum menyelenggarakan OLMA bisa belajar dari LC yang sudah melaksanakan nya 

juga kara beda tahun lalu kan kita melaksanakan OLMA yang penting jalan dulu la, 

mungkin selanjutnya aku pengen sharing terkait pasca OLMA untuk member member 

barunya gitu di ALSA UI itu ada program magang gitu dari masing-masing divisi yang 

dimana merak wajib untuk jadi panitia diasah satu proker yang mereka tempati magang 

diajakin juga untuk mengikuti program kerja divisi lainya mungkin dari situ mereka 

juga dapat esensi dari OLMA nya mereka bener-bener tau cara kerja ALSA dan 

mungkin mereka juga belajar mengenai  ALSA knowledge gitu lah minimal  

 

VP OF INTERNAL AFFAIRS 

Oke kalau misalkan di teman-teman UI itu ada yang nama nya wajib magang jadi harus 

mengerti alur koordinasinya, bisa saya katakan SOP dari teman-teman UI bagus banget 

jadi teman-teman bisa belajar ke temen-temen UI terkait SOP karna alur koordinasinya 

itu jelas banget, yang ingin saya tanyakan kalau gak ikut magang itu ada sanksinya gak 

atau gimana ? 

 

 



	

	

EXTERNAL OFFICER ALSA LC UI 

Sebenarnya terkait sanksi gak ada sih cuma ya tahap magang ini sebagai background 

check terkait kinerjanya sebenarnya bagaimana sih terkait member-member ini tapi 

program magang ini sebenarnya bukan sekedar itu tapi melihat apakah dia cocok 

dengan divisi yang mereka empati magang misalnya mereka magang tapi ketika dia 

merasa gak cocok dengan divisinya merak bisa sharing dengan yang magang di divisi 

lain. 

 

VP OF INTERNAL AFFAIRS 

Untuk cara menimbulkan keinginan member untuk mau magang di divisi itu apa ? 

 

EXTERNAL OFFICER ALSA LC UI 

sebenanrya kita udah tekenin semenanjak OLMA terkait manfaat dari ALSA yang 

dimana magang ini kita presentasikan sehingga menimbulkan keinginan mereka buat 

ikut  

 

VP OF INTERNAL AFFAIRS 

Jadi dapat disimpulkan kalau di teman-teman UI itu lebih menonjolkan sisi kelebihan 

ALSA untuk mereka join nih  mulai memberikan benefit ketika ingin bekerja dan 

sistem kuncinya itu dengan cara magang jadi ketik mereka ketika sudah terjun divisi 

mereka itu terpacu, ini bisa diterapkan dengan teman-teman yang lain  

 

EXTERNAL OFFICER ALSA LC UNSRAT 

Kalau dari ALSA LC Unsrat sendiri sebelum OLMA terlaksana jadi kita itu udah ada 

pembagian mentor-mentor gitu untuk nantinya yang dimana OLMA kemarin ada 300 

pendatar nah dari 300 orang tersebut dibagi mentor-mentor nya sebanyak 10 mentor 

nah dengan sistem seperti itu kami lebih mudah untuk menjangkau anak-anak dengan 

membuat 1 group untuk 1 mentor yang dimana ketika member ingin mencari tahu 

tentang ALSA mereka bisa langsung bertanya ke mentor mereka  

 

 



	

	

VP OF INTERNAL AFFAIRS 

Oke dari teman-teman unsrat untuk menjawab permasalahan ini dengan cara mentoring 

gitu jadi teman-teman bisa bertanya langsung kepada teman-teman unsrat mengenai 

sistem mentoring   

 

EXTERNAL OFFICER ALSA LC UGM 

Dari UGM itu sendiri kami sistem nya pada sebelum OLMA ada interview divisi yang 

paling mereka inginkan nah setelah itu di bawah ke OLMA yang dimana pada saat 

OLMA ada sistem internship yang dimana magang ini mereka akan di acak sesuai 

dengan divisi mereka inginkan kemudian mereka diwajibkan mengikuti 1 proker dari 

divisi yang mereka tempati misalnya A ini magang di divisi multimedia dia masih bisa 

ikut untuk proker di seluruh divisi. 

 

VP OF INTERNAL AFFAIRS 

Oke thankyou, aku juga baru tau nih kalau di teman0teman UGM itu ada proses magang 

yang di acak seperti itu  yang aku rasa mekanisme nya unik juga untuk 

diterapkan  berarti ini untuk mencapai divisi yang teman teman member mau sehingga 

Local Board bisa menilai apakah member bisa menilai untuk di divisi itu. 

 

EXTERNAL OFFICER ALSA LC UNPAD 

Kalau di Unpad itu pada saat sebelum OLMA sama seperti Unsrat sebenarnya dibagi 

per kelompok-kelompok gitu  kemudian diberikan mentor jadi mentornya itu ngasih 

pembekalan ke calon member yang dimanan pembekalannya itu seperti ALSA 

knowledge selain dari itu ada tata cara bersidang juga yang dimana kita membuat 

sebuah video gitu sebagai contoh  setelah itu kita akan ada 3 rangkaian setelah OLMA 

yang pertama itu ada requirements day yang dilaksanakan pas ospek fakultas yang 

dimana kita ngejelasin secara general ALSA itu kayak gimana terus yang kedua itu ada 

ALSA Day kalau di ALSA Day ini lebih kepada pengenalan ALSA knowledge  selain 

itu ada juga testimoni dari yang pernah ikut acara internasional dan acara nasional dari 

HRD angkatan juga da sesi talkshownya jadi mereka itu rasa ingin tahu nya bisa 

terjawab dengan adanya talkshow-talkshow tersebut kemudian di periode 



	

	

kepengurusan ini kita juga bikin book of guidelines yang dimana isinya itu tentang 

ALSA knowledge  

 

VP OF INTERNAL AFFAIRS 

Thank You Dib atas sharingnya juga jadi ini lebih menekankan kepada proses 

requirements nya, sebenarnya untuk di unpad itu  menjalin member buat join OLMA 

gampang atau susah sih ? 

 

EXTERNAL OFFICER ALSA LC UNPAD 

Kalau melihat dari yang sudah dijalankan  dari mahasiswa baru itu pada semangat 

dilihat dari pada saat ospek itu antusias dari mereka besar banget jadi kita tidak terlalu 

kesulitan gitu buat ngajakin mereka  

 

EXTERNAL OFFICER ALSA LC UNDIP 

Kalau dari undip sendiri bagaimana cara kita menanamkan ALSA knowledge itu 

sendiri kepada para member  dibentuk pada saat pra OLMA kak dan ada mentor 

kemudian di setiap pesertanya akan ditanamkan ALSA knowledge jadi yang aku 

tangkap selama berproses di ALSA LC Undip itu sendiri dari awal kita sudah disiapkan 

agar nantinya kita sudah memahami basic dari ALSA knowledge nah untuk 

permasalahannya yang kedua mengenai keaktifan anggota kami dari ALSA LC Undip 

percaya bahwa selama masa pandemi ini approach yang diutamakan terlebih dahulu itu 

pendekatan secara kekeluargaan kita tidak bisa menanamkan profesionalisme karena 

belum pernah bertemu secara langsung oleh member baru sehingga kita merasa lebih 

baik menciptakan sense of belonging nya 

 

VP OF INTERNAL AFFAIRS 

Oke thankyou, jadi di Undip itu ada divisi BnG yang tugas nya itu buat kita deketin 

dari sisi kekeluargaan nya dulu baru profesionalitasnya, jadi kalau aku bisa simpulkan 

nihkita ini ada benang merahnya gitu  yang dimana kita itu harus jemput bola, harus 

meningkatkan dari segi kekeluargaannya dulu nah kalau misalnya udah deket nih 

bonding nya baru  kita masukin sisi profesionalitas kita  karena nanti mereka itu akan 



	

	

terikat gitu kemudian dalam menjalankan obligation nya itu akan melihat dari sisi 

kekeluargaannya jadi lebih berkomitmen  karena di organisasi itu kalau tidak ada 

komitmen itu susah jadi harus ada kemauan dulu dari member intinya kita harus 

membuat ALSA itu seperti rumah bagi mereka semua. 

 

EXTERNAL OFFICER ALSA LC UNAND 

Mau tanya bagaimana sih kita bisa memaksimalkan work flo terkait Guidelines alur 

koordinasi di Local Chapter sehingga bisa balance, mungkin lebih kepada meminta 

saran dari teman-teman yang lain. 

 

VP OF INTERNAL AFFAIRS 

Jadi kalau bisa aku simpulkan misalnya nih aku manager dan arif ini merupakan VD 

aku tapi karena aku akrabnya sama dimet sebagai dir jadi kalung saja ke Dimet nah 

sedangkan yang seharusnya tahu itu adalah VD ku terlebih dahulu jadi lebih kepada 

alur koordinasi dan sistem kerja, nah dari temen- teman ada yang ingin masuk gak ? 

 

EXTERNAL OFFICER ALSA LC UNHAS 

Kalau untuk di Unhas itu sendiri tidak ada aturan tertulis yah kita mau koordinasikan 

kemana tapi kita ketika masuk di member baru kita ngejelasin terkait alur koordinasi 

lalu untuk bagaimana cara untuk menginbangin dengan asas kekluargaan sih kalau 

tahun lalu itu caranya jadi di dalam forum tersebut kita bilang nya untuk pekerjaan ini 

ya tidak papa untuk di obrolin sama managernya   tapi kalau untuk ingin membahas 

pekerjaan langsung ke BOD itu  kayaknya gak etis aja gitu tapi ketika mau curhat 

mengenai hal yang non formal ya gak papa  ke BOD dan tidak ada aturan tertulis namun 

kita infokan ke dalam forum mungkin itu saja dari unhas 

 

VP OF INTERNAL AFFAIRS 

Ok thank you dil, langsung ditambahkan ke matthew 

 

 

 



	

	

EXTERNAL OFFICER ALSA LC UI 

Kalau di ALSA LC UI itu ada SOP di setiap divisi nya jadi member gak bisa langsung 

untuk chat VD nya jadi harus melalui manager nya terlebih dahulu dan hal ini kita 

terapkan mulai OLMA untuk diperkenalkan kemudian pas staffing dan juga sebagai 

Local Board walaupun itu kesannya agak ribet dan kaku gitu tapi bisa 

menyimbangkan  terakit profesionalitas dan kekeluargaan jadi member bisa 

membedakan antara kapan kita kerja dan kapan kira bisa sharing dan berbagi 

pengalaman agar tidak ada kesenjangan antara BOD dan staff. 

 

VP OF INTERNAL AFFAIRS 

Oke thankyou Mat, selanjutnya ada Yos  

 

EXTERNAL OFFICER ALSA LC UNAIR 

Kalau di ALSA LC Unair itu dahulu sering loncat-loncat antara dir ke staf dan tanpa 

melalui VD jadi untuk mengantisipasi permasalahan itu di kepengurusan ini kami 

buatkan SOP terkait birokrasinya itu bagaimana mulai dari staff ke coordinator trus ke 

manger dan lanjut ke VD dan Director untuk cara sosialisasikan nya itu melalui 

konsolidasi dengan angkatan 2019 dan juga angkatan 2020, kurang lebih untuk ALSA 

LC Unair seperti itu sih. 

 

VP OF INTERNAL AFFAIRS 

Ok thank you yos, mungkin yang terakhir dari Mey 

 

EXTERNAL OFFICER ALSA LC UNSRI 

Mungkin kalau dari aku kamu bisa men comforting orang yang bersangkutan  dan 

berikan edukasi ke mereka sehingga mereka menemukan understatement kalau dari itu 

sih thank you. 

 

VP OF INTERNAL AFFAIRS 

Oke thankyou mey dan juga teman-teman yang sudah sharing juga mengenai alur 

koordinasi ini jadi disimpulkan perlunya SOP yang dimana National Board tahun ini 



	

	

mensosialisasikannya melalui general sharing dengan BOD di Local Chapter karena ini 

bernkat dari evaluasi yang dimana banyak LC yang kurang mengerti mengenai SOP, 

mungkin kita sudah bisa mengakhiri meeting pada hari ini dengan foto bersama.  

  

 

Seluruh agenda National Meeting Triwulan IV sudah selesai dibahas dan selesai 

pada pukul 21.22 WIB. 

 

Demikian notula National Meeting Triwulan IV ini dibuat agar dapat digunakan 

sebagaimana mestinya. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan 

dan/atau kesalahan kata dalam pembuatan notula tersebut.  

Semoga bermanfaat! 


