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Lampiran A1 

1. Dokumen keluaran   
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2. Dokumen masukkan 
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Lampiran A2 

1. Dokumen masukan   

 

2. Dokumen keluaran 
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Lampiran Wawancara 

 N I M   :  2016240050 

 Nama Lengkap   :  Krisdiansyah Aji Pratama 

 Dosen Pembimbing   :  Yahya, S.T.,M.Kom 

 Nama narasuber   :  Firman Maulana Riswahyudi 

 Nama Unit Kegiatan Mahasiswa   : Unsada Music Club 

 Judul Skripsi  : Rancang Bangun Sistem Informasi File         

     Sharing Unsada Music Club pada     

     Universitas  Darma Persada 

1. Boleh tau siapa namanya? 

Jawab: Firman Maulana Riswahyudi 

2. Bisa diceritakan sejarah singkat dari UKM ini? 

Jawab: UKM Unsada Music Club ini sudah ada sejak tahun 1992. Kegiatan 

yang ada di UKM ini berhubungan dengan keorganisasian dan musik. 

Unsada Music Club atau UMC sempat non aktif dari tahun 1995 

dikarenakan kurangnya jumlah anggota. Tapi pada tahun 2014, UKM ini 

mulai aktif kembali 

3. Tujuan dibentuknya UKM ini? 

Jawab: Sebagai wadah untuk menampung aspirasi, minat, serta bakat para 

mahasiswa UNSADA dalam bidang seni musik 

4. Apa saja kegiatan di UKM ini yang berhubungan dengan seni musik? 

Jawab: Di UMC ini, memiliki beberapa kegiatan yang berkaitan dengan seni 

music, antara lain recording, coaching clinic, jamming every friday, 

panggung apresiasi, music charity. 

5. Bagaimana alur kegiatan coaching clinic? 

Jawab:  Coaching clinic ini merupakan salah satu program kerja UMC yang 

bertujuan untuk meningkatkan softskill dan hardskill anggotanya dalam hal 

bermusik. Coaching clinic ini diawali dengan pengurus menyiapkan jadwal 

kegiatan. Setelah itu, mendata dan memastikan para coach agar bisa hadir 

sesuai dengan jadwal. Lalu, pengurus menginformasikan jadwal coaching 

clinic kepada semua anggota. Terakhir hanya tinggal melakukan 

pelaksanaan kegiatannya saja. 
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6. Apakah terdapat kendala atau masalah yang dialami pada saat pelaksaan 

coaching clinic? 

Jawab:  Ada. Kendala yang sering terkadang coach atau pesertanya tidak 

bisa hadir pada saat pelaksaan coaching clinic. 

7. Apakah kakak memiliki saran agar kendala atau masalah bisa terselesaikan? 

Jawab:  Mungkin kedepannya, kegiatan coaching clinic ini bisa lebih 

fleksibel dalam pelaksanaannya, seperti waktu pelaksanaan yang bisa 

disesuaikan dengan coach atau peserta. Bisa juga, pelaksanaannya 

dilakukan secara online tanpa harus bertatap muka secara langsung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disetujui oleh, 

Narasumber 

 

 

Firman Maulana Riswahy



 
  

  
 



 

 

 

 


