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Introduction
Assalamualaikum Wr. Wb
Shalom,
Om Swastiastu, Namo Buddhaya,
Salam kebajikan bagi kita semua.
Puji Syukur kita panjatkan kehadirat
Allah SWT yang telah memberikan
rahmat dan hidayah-Nya sehingga kita
selalu
diberikan
kesehatan
dan
kenikmatan yang berlipat ganda.
Sholawat serta salam tidak lupa kita
haturkan kepada Nabi Besar kita,
Muhammad
SAW,
yang
telah
membimbing
kita
dari
zaman
kegelapan menuju zaman yang terang
benderang.
Asian Law Students' Association Local
Chapter
Universitas
Brawijaya
merupakan salah satu dari 14 Local
Chapter yang berada di bawah
naungan
Asian
Law
Students'
Association
National
Chapter
Indonesia. Sejalan dengan Vision and
Objectives ALSA itu sendiri dan merujuk
ke tujuan ALSA yang tercantum dalam
ALSA Constitution, ALSA Local Chapter
Universitas
Brawijaya
selalu
memfokuskan tujuan pendirian ALSA
yang
antara
lain
adalah
untuk
memfokuskan
diri
kepada
perkembangan global untuk mencapai
masa depan yang menjanjikan di Asia,
untuk mempromosikan kesadaran akan
hukum, untuk menanamkan kesadaran
akan pentingnya tanggung jawab sosial
bagi mahasiswa hukum.

Haikal Thohir
Director
ALSA Local Chapter
Universitas Brawijaya
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Dan untuk mencapai tujuan tersebut,
ALSA
Local
Chapter
Universitas
Brawijaya berupaya untuk memajukan
dan
mengembangkan
pemahaman
serta penghargaan terhadap sistemsistem hukum yang berbeda dari
masing-masing negara anggota ALSA,
menjadikan anggotanya mahasiswa
hukum yang berwawasan internasional,
bertanggung jawab secara sosial,
berkomitmen secara akademik dan
memiliki kemampuan hukum yang baik
selain juga sebagai sarana untuk
mempererat rasa persahabatan antar
mahasiswa
hukum
yang
menjadi
anggota ALSA dan sebagai wadah
pertukaran
informasi
serta
pengetahuan mengenai isu-isu hukum
yang berkembang di negara masingmasing yang semua ini telah terangkum
dalam 4 pilar ALSA serta sepatutnya
dan sejatinya telah berada di hati dan
diri setiap ALSAians.
Melalui
program
kerja
ALSA
Organizational Training and Discussion
ini,
dengan
bangga
saya
menyampaikan
kepada
pembaca
semua, ALSA Local Chapter Universitas
Brawijaya
secara
perlahan
telah
menuju
ke
arah
tujuan
untuk
menyediakan
pedoman
informasi
komprehensif dan ekstensif terkait
dengan
lingkup
holistik
keorganisasinya.

Saya berharap, dari handbook ini dapat
mendorong terciptanya lebih banyak
lagi hubungan baik serta kelancaran
untuk setiap niat baik. Akhir kata,
semoga kita semua dapat terus
membangun,
mendukung
dan
membawa
mahasiswa
terus
berkontribusi untuk Indonesia yang
lebih maju.
Wassalamualaikum Wr. Wb,
Shalom,
Om Shanti Shanti Shanti Om,
Namo Buddhaya
Salam kebajikan untuk kita semua.
Together will be,
Connected as One,
ALSA, Always be One!
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Assalamualaikum Wr. Wb,
Salam sejahtera bagi kita semua,
Shalom,
Om Swastyastu,
Namo Buddhaya,
Salam Kebajikan.
Pertama-tama marilah kita panjatkan
puji syukur kehadirat Tuhan Yang
Maha Esa karena atas nikmat dan
berkahnya kita dapat menyelesaikan
booklet digital ALSA Organizational
Training
and
Discussion
dalam
keadaan
bahagia
dan
sehat.
Perkenalkan, saya, Ary Maulana, dan
merupakan suatu kehormatan yang
besar bagi saya untuk dapat dipilih
sebagai Project Officer dari ALSA
Organizational
Training
and
Discussion,
serta
untuk
dapat
memberikan kata sambutan di dalam
booklet ini.
ALSA Organizational Training and
Discussion merupakan program kerja
dari
Organizational
Development
Division
ALSA
Local
Chapter
Universitas
Brawijaya,
dimana
program kerja ini difokuskan pada
pengembangan soft skills berupa
leadership dan problem solving dan
dilaksanakan selama dua hari dengan
terdiri dari tiga rangkaian acara, yakni,
webinar, local chapters sharing, dan
focus group discussion.

Ary Maulana
Project Officer
ALSA Organizational
Training and
Discussion

Introduction

Melalui ALSA Organizational Training
and
Discussion,
diharapkan
para
peserta
dapat
meningkatkan
kemampuan leadership, memahami
bagaimana cara untuk mengidentifikasi
permasalahan yang ada di dalam
organisasi, dan mencari solusi yang
tepat
untuk
menyelesaikan
permasalahan
tersebut,
serta
memperluas wawasan member ALSA
LC UB terhadap nilai-nilai organisasi
lainnya. Adapun booklet digital ini
memuat hasil dari kegiatan berupa
webinar, diskusi antar local chapters,
dan focus group discussion.
Sebagai Project Officer, saya ingin
mengucapkan terima kasih kepada
semua pihak yang terlibat dalam
pembuatan booklet digital ini. Semoga
booklet digital ini dapat memberikan
manfaat kepada kita semua dalam
menghadapi
permasalahan
keorganisasian, pengembangan soft
skills¸ dan problem solving.

Semoga niat dan langkah baik kita
selalu mendapat ridho dari Allah SWT.
Sekian, terima kasih.
Wassalamu’alaikum Wr. Wb,
Shalom,
Om Santi santi santi Om,
Namo Buddhaya,
Salam Kebajikan.
Together Will Be,
Connected As One,
ALSA Always Be One.
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DAY 1:
Our Speakers

Belinda Azzahra

Bono Daru Adji

CEO & Founder of
@temantani.project

Managing Partner at
Assegaf Hamzah & Partners

“Develop A Homelike
Environment in an Organization
with Sense of Belonging”

“Enhancing The Work Ethics &
Discipline Through Leadership”
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ENHANCING THE
WORK ETHICS &
DISCIPLINE THROUGH
LEADERSHIP

What is the meaning of leadership?
Pengertian leadership secara umum adalah keterampilan atau suatu
fungsi manajemen untuk mempengaruhi, memotivasi, atau
mengarahkan orang lain untuk melakukan hal-hal demi mencapai
tujuan tertentu. Bisa juga didefinisikan sebagai gaya memimpin
seseorang. Setiap orang memiliki gaya kepemimpinannya sendiri
dan tergantung pada karakter tiap-tiap individu.

Penerapan Leadership di Dalam Organisasi
1. Penting untuk memiliki jiwa kepemimpinan atau leadership
sedari dini, dimana leadership tersebut tidak selamanya terkait
dengan memimpin suatu tim, melainkan juga untuk diri sendiri.
2. Leadership untuk diri sendiri: time management, ketepatan
waktu, menjaga kualitas pekerjaan.
3. Berkomunikasi secara baik dan efektif antar sesama anggota.
4. Memiliki keberanian untuk dapat memimpin suatu project
ataupun tim kerja.
5. Mampu untuk mengerjakan tugas yang diberikan dan dapat
bertanggung jawab terhadap tugas tersebut.
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Bagaimana cara mengembangkan leadership sedari dini?
1. Mampu untuk berinteraksi dan bersosialisasi dengan baik
2. Harus bisa dalam memotivasi diri sendiri dan lingkungan sekitar
3. Mampu untuk beradaptasi dan berinovasi

Leadership di era 4.0
1. Mampu untuk memberikan kepercayaan kepada tim dan rekan
kerja sekalipun tidak berada di dalam ruang yang sama
2. Tetap mempertahankan nilai-nilai yang berlaku di lingkungan
kerja (contoh: hindari video conference sambil melakukan
kegiatan lain, di tempat dengan suara yang dapat mengganggu
peserta lain)
3. Harus menggunakan kemajuan teknologi dengan tepat guna dan
tepat sasaran (contoh: menggunakan platform yang dapat
membantu jalannya pengeksekusian suatu project layaknya
Google Calendar, Notion, dsb.)
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DEVELOP A HOMELIKE
ENVIRONMENT IN AN
ORGANIZATION WITH
SENSE OF BELONGING

What is the meaning of Sense of Belonging?
Sense of belonging adalah suatu perasaan merasa memiliki. Konteks
rasa ingin memiliki ini bukan berarti ingin menguasai, tetapi berarti
keinginan atau rasa untuk berpartisipasi, berkontribusi, dan
bertanggung jawab untuk kepentingan organisasi.
Kinerja yang dilakukan berdasarkan sense of belonging yang kuat
akan jauh berbeda dengan kinerja yang asal-asalan. Maju atau
tidaknya organisasi dalam mencapai visi misi ditentukan oleh
kinerja anggota. Oleh karena itu, anggota dengan rasa kepemilikan
yang kuat akan lebih termotivasi dan produktif dibandingkan
dengan anggota yang merasa tidak terlibat secara emosional
dengan organisasi.

Mengapa penting untuk menerapkan Sense of Belonging?
1. Merupakan modal dasar sebuah organisasi
2. Keberlanjutan suatu organisasi diawali dari sense of belonging
anggota
3. Kunci terciptanya kinerja yang optimal dalam organisasi
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Cara-cara untuk Mengembangkan Sense of Belonging:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Membangun kepercayaan sesama anggota
Diskusi secara terbuka
Tetapkan tujuan tim bersama
Lakukan evaluasi rutin
Memupuk ikatan sosial
Tanamkan budaya feedback & apresiasi

Unsur Penghambat dalam Penerapan Sense of Belonging
1. Leadership top management yang tidak terbuka
2. Budaya organisasi yang tidak berprinsip atau baru tercipta
3. Anggota yang tidak “start with why”

Kiat-kiat Dalam Memahami Potensi Anggota untuk
Menumbuhkan Rasa Sense of Belonging?
Preventive
Dari Masa Recruitment
Pahami betul motivasi, perilaku, aspirasi setiap calon anggota
organisasi sebagai bahan konsiderasi dalam menciptakan budaya
kerja. Organisasi yang mampu mewadahi aspirasi anggota akan
meningkatkan kepuasan anggota, dan sense of belonging pun
tercipta.
Repressive
Ketika Saat Berorganisasi
Lakukan feedback cycle dan evaluasi secara rutin. Usahakan setiap
anggota terbuka kepada sesama staf dan atasan. Mendapatkan
atensi dan apresiasi juga dapat meningkatkan sense of belonging
anggota.
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KORELASI LEADERSHIP DAN
SENSE OF BELONGING DENGAN
PROFESSIONALISM DAN
RESPONSIBILITY ANGGOTA
DALAM SUATU ORGANISASI

Leadership dan sense of belonging memiliki peran yang
sangat penting dalam terwujudnya kinerja yang
optimal bagi anggota dalam suatu organisasi. Dengan
adanya leadership atau jiwa kepemimpinan, maka akan
menciptakan sebuah pribadi yang lebih profesional.
Ketika suatu anggota memiliki pribadi yang profesional
tentunya anggota tersebut akan mengembangkan
dirinya dengan time management yang disiplin,
kemampuan koordinasi dan kerja sama yang baik, serta
berkeinginan untuk selalu memberikan yang terbaik. Di
lain sisi, dengan tumbuhnya rasa sense of belonging
dalam diri suatu anggota, responsibility anggota
tersebut terhadap pekerjaan dan tanggung jawabnya
pun akan meningkat pula. Sense of belonging dapat
membuat sebuah pekerjaan yang sebelumnya dirasa
berat menjadi pekerjaan yang lebih menyenangkan.
Anggota dengan rasa sense of belonging tidak akan
segan-segan untuk memberikan seluruh usahanya
kepada organisasi tersebut, hal ini juga dapat
dikorelasikan sebagai rasa balas budi.
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Local
Chapter
Sharing
Local Chapters Sharing merupakan agenda dimana setiap local
chapters yang berpartisipasi di dalam acara menjelaskan mengenai
budaya, struktur organisasi, program kerja, dan beberapa hal lainnya
di dalam local chapter mereka masing-masing. Tujuan dari local
chapters sharing ini adalah untuk saling mengenal keberagaman
local chapters, berbagi ide, dan mengambil hal positif yang sekiranya
dapat diterapkan di local chapters masing-masing sebagai bentuk
inovasi. PPT materi dari diakses melalui: bit.ly/PPTLCSharing
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Berikut poin-poin utama dalam kegiatan LC Sharing:

Struktur Divisi

(ALSA LC UB)

(ALSA LC UNPAD)

(ALSA LC UI)
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Signature Programs
ALSA LC UB
1. ALSA Symposium
2. ALSA English Contest (E-Cont)
3. Organizational, Leadership, and Management of
ALSA (OLMA)

ALSA LC UNPAD
1. Law Alumni Mentoring Programme (LAMP)
2. Jendela ALSA
3. Lex Weeks
4. ALSA English Challenge

ALSA LC UI
1. ALSA Care and Legal Coaching Clinic
2. ALSA National English Competition (E-Comp)
3. Organizational, Leadership, and Management of
ALSA (OLMA)
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Berdasarkan hasil Local Chapter Sharing ditemukan
fun facts yang menarik dari LC UB, UNPAD, dan UI!

1

Dalam empat tahun terakhir, tepatnya pada periode
kepengurusan 19/20, 21/22, dan 22/23, Presiden ALSA
Indonesia berasal dari ketiga masing-masing Local
Chapter.

2

ALSA LC UB menggunakan diksi “Coordinator”
sedangkan ALSA LC UI dan LC UNPAD menggunakan diksi
“Vice Manager” untuk posisi yang berkoordinasi
langsung dengan Manager dan Staff.

3

Jumlah dan Tupoksi BoD tiap LC ternyata berbeda
dengan rincian sebagai berikut
ALSA LC UB : Director, Secretary I, Secretary II,
Treasurer, VD on Internal, VD on External, dan VD on
HRD. (7 Orang)
ALSA LC UI : Director, Secretary I, Secretary II,
Treasurer I, Treasurer II, VD on Affairs, VD on HRD, dan
VD on PR & Alumni Relations. (8 Orang)
ALSA LC UNPAD : Director, Secretary I, Secretary II,
Treasurer I, Treasurer II, VD on Internal, VD on
External, dan VD on HRD. (8 Orang)

4

ALSA LC UB & ALSA LC UNPAD memiliki tupoksi divisi
“Organizational”
yang
mirip,
yakni
dalam
hal
pengembangan SDM. Namun di ALSA LC UI, selain
memiliki tupoksi pengembangan SDM, juga memiliki
tupoksi lainnya yang lebih ke arah Internal.

5

Signature Programs dari masing-masing LC memiliki
kesamaan dimana setidaknya terdapat proker English
Competition.

6

ALSA LC UNPAD adalah LC dengan jumlah divisi
terbanyak dengan rincian 14 divisi, kemudian disusul
dengan ALSA LC UI sejumlah 9 divisi, dan ALSA LC UB
sejumlah 8 divisi.
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Focus
Group
Discussion
Kasus posisi dapat
diakses melalui:
bit.ly/KasposOTD
11

Conclusion
Pada FGD kali ini, para Delegasi berdiskusi mengenai permasalahan
yang terdapat dalam kasus posisi. Kasus posisi yang pertama
membahas perihal krisis kepemimpinan dan kasus posisi yang kedua
membahas mengenai minimnya partisipasi para member dalam
program kerja dan fasilitas yang telah disediakan oleh Local Board.
Para Delegasi dituntut untuk menciptakan strategi dan solusi melalui
program kerja atau berupa Produk yang dapat menjawab
permasalah dalam kasus posisi. Setelah melakukan diskusi yang
mendalam, para Delegasi pun menyepakati dan memberikan solusi
serta ide-ide yang menarik dari chambernya masing-masing.
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Chamber 1
Dalam kasus posisi pertama mengenai Leadership, Chamber 1
membuat program kerja yang bernama:

HALO (HOME OF ALSA LEADERSHIP & ORGANIZATIONAL
TRAINING)
HALO merupakan program kerja National Board (NB) yang berfungsi
sebagai wadah sosialisasi NB kepada para Local Chapter (LC) untuk
meningkatkan partisipasi dan juga antusiasme para member ALSA
dalam mencalonkan diri secara inklusif dan kolaboratif untuk
menjadi presiden dari NB. HALO dirancang akan dilaksanakan pada
bulan September atau bertepatan dengan sebelum SEMUNAS melalui
platform Zoom Meeting. Kemudian, untuk teknisnya sendiri, setiap
LC wajib untuk mengirimkan minimal 5 perwakilan ke acara ini
dengan tujuan agar setiap LC melalui perwakilannya mengetahui
lebih dalam mengenai NB.
HALO terdiri dari beberapa rangkaian acara kegiatan, yakni:
1. Sesi opening;
2. Sesi welcoming atau fun house (greeting dari NB);
3. Leadership
Training.
Pada
rangkaian
acara
ini,
akan
mendatangkan narasumber profesional di bidang kepemimpinan.
Selain itu, akan terdapat kasus posisi yang harus didiskusikan oleh
para delegasi;
4. Organizational Training dan Mentoring dengan chamber seperti
riset atau Transfer Knowledge; dan
5. Sesi closing.
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Urgensi diperlukannya HALO adalah:
1. Menumbuhkan rasa kedekatan antar NB dengan LC;
2. Meningkatkan kepercayaan diri member untuk mencalonkan
dirinya menjadi NB;
3. Meningkatkan softskills dan hardskills serta menjadi wadah untuk
riset atau Transfer Knowledge mengenai NB.
Output yang diharapkan dari HALO adalah meningkatkan calon
jumlah calon presiden dan meningkatkan rasa kedekatan NB dengan
LC. Kemudian, selain HALO, mengenai kasus posisi yang selalu
ditolak, Chamber 1 berpendapat diperlukan suatu kesepakatan
dalam SEMUNAS tentang dipertegasnya indikator yang sekiranya
harus dicapai oleh NB sehingga apabila pada SEMUNAS selanjutnya
hal-hal tersebut sudah tercapai, maka LPJ pun seharusnya tidak akan
ditolak.
Dalam kasus posisi kedua, solusi yang Chamber 1 berikan adalah
dengan mengidentifikasi apa penyebab dari para member tersebut
kurang berpartisipasi dalam kegiatan dan proker yang ada, dimana
hal tersebut dimungkinkan dapat terjadi karena fokus yang berbedabeda. Maka dari itu, diperlukannya tindakan-tindakan sebagai
berikut:
1. Plotting timeline yang bisa dilakukan jauh pada saat interview
calon anggota;
2. Personal Approaching;
3. Proker Informal; dan
4. Simplifikasi Proker.
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Chamber 2
Dari identifikasi masalah dalam kasus posisi pertama, Chamber 2
merumuskan dua program kerja yang akan diselenggarakan oleh
ALSA NC NUVO, yakni:

ALSA Leadership Training
Proker ini berfungsi untuk menjawab permasalahan dari dua inti
permasalahan di kaspos pertama, yaitu permasalahan ekspektasi
dan kepercayaan diri para member yang kurang dalam mencalonkan
dirinya menjadi anggota NB. Mekanismenya adalah NB akan
melakukan sosialisasi kepada seluruh LC. Hal ini disebabkan,
terdapat banyaknya LC dan member yang belum aware terhadap
permasalahan yang ada di NB.

Mini Survey
Mini survey merupakan proker lanjutan dari sosialisasi sebelumnya,
di mana akan ada mini survey melalui google form yang akan
diberikan oleh NB kepada member melalui LC. Sehingga, seluruh LC
sebelum mengisi google form sudah mengetahui secara garis besar
permasalahan-permasalahan yang ada di NB. Dengan cara itu, dapat
mengatur ekspektasi setiap local chapter untuk orang-orang yang
ingin mencalonkan diri menjadi anggota NB.
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Mengenai kasus posisi kedua, Chamber 2 menghasilkan dua proker,
yakni:

Ketemu ALSA
Ketemu ALSA merupakan program kerja gathering antar member
dari LC Gacoan yang terdiri games dan informal session. Dalam
gathering tersebut, peserta akan dibagi menjadi beberapa kelompok
sehingga dapat membangun suasana yang kompetitif. Selain itu, kita
juga menciptakan suasana saling menghormati dan saling memiliki
jadi melalui personal approach agar inisiatif dari member jadi
muncul.

Gacoan Cup
Gacoan Cup merupakan program kerja kompetisi yang terdiri dari
kompetisi akademik maupun kompetisi olahraga. Gacoan Cup akan
diikuti oleh para member dari LC Gacoan itu sendiri.
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Chamber 3
Dalam kasus posisi pertama, Chamber 3 memberikan dua solusi yang
baik itu berupa program kerja maupun kegiatan.

Evaluasi Tengah Tahun
Evaluasi Tengah Tahun akan diadakan setiap 6 bulan sekali (dihadiri
oleh tiap LC dan masing-masing LC melakukan evaluasi ke NB dengan
tujuan agar NB tidak melakukan kesalahan yang berulang).

Quality Control
Pada dasarnya memiliki mekanisme yang sama dengan Evaluasi
Tengah Tahun. Namun, mekanismenya dilakukan dengan melalui
platform google form sehingga outputnya berupa output digital.
Kaspos kedua, Chamber 3 berpendapat bahwasanya ada tiga solusi
yang dapat ditawarkan, yakni:

Riset Kepada LC Lain
Riset ini akan mengeluarkan suatu output magazine yang didalamnya
terdapat hasil riset kepada LC lain. Sehingga, member tahu bahwa
effort ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas dan partisipasi
terhadap proker LC Gacoan secara keseluruhan
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ALSA BOBA (Bonding Bareng)
ALSA BOBA bertujuan untuk meningkatkan sense of belonging antar
member setelah OLMA yang dilaksanakan di sebuah villa selama dua
hari satu malam.

ALSA AWARD
Merupakan awarding yang diberikan kepada para member. Dengan
ini, diharapkan partisipasi dari setiap member akan meningkat dan
menjadi lebih bertanggung jawab dikarenakan ada rasa ingin
memenangkan ALSA AWARD.
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Event
Recap

(Day 1 Webinar)

(Sesi FGD)
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(Chamber Lain)

(Sesi Foto Bersama)
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Thank You!
Together Will Be,
Connected As One,
ALSA Always Be One
Organizational Development Division
ALSA Local Chapter Universitas Brawijaya

