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BAB 1BAB 1
THE BEGINNINGTHE BEGINNING



          Suatu hari di tahun 1994 di salah sudut Fakultas Hukum

Universitas Brawijaya, tepatnya setelah masa inagurasi, tujuh

orang gadis yang bernama Dani, Elwiq, Deshika, Kiki, Ati, Nanik

dan Desy menyanggupi ajakan dua orang laki-laki yang

merupakan kakak tingkat mereka, yaitu Maharlika dan Aji

untuk membuat acara yaitu Musyawarah Lokal ALSA. Ajakan

Maharlika dan Aji ini tercetus setelah keduanya menghadiri

Musyawarah Lokal ALSA di Universitas Indonesia yang setelah

 itu ALSA Local Chapter Univeritas Brawijaya telah resmi

ditetapkan  sebagai Local Chapter ALSA Indonesia pada saat

Musyawarah Nasional pertama ALSA yang diadakan di

Jogyakarta pada tahun 1993. 

          Saat itu, ALSA LC UB masih sangat jauh dari panggangan

api. Nama ALSA belum ada di jajaran organisasi-organisasi

yang berdiri di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya saat itu.



          Kegiatan ini, Musyawarah Lokal ALSA UB, berdiri tanpa

adanya organisasi resmi yang melandasinya. Acara ini sukses

berjalan walaupun hanya dengan panitia seadanya, yaitu hanya

ketujuh gadis berambisi tinggi inilah yang menjadi panitia

acara tersebut. Suksesnya acara ini mamantik ambisi mereka

untuk mendirikan ALSA di Universitas Brawijaya. Di sela-sela

jam menunggu jam kuliah, di tongkrongan hingga di tangga

masuk gedung fakultas hukum, mendirikan ALSA LC UB selalu

menjadi pembahasan hangat diantara mereka. Tidak ada

perekrutan resmi seperti surat yang terlihat formal untuk

menarik teman-teman maupun adik tingkat untuk bergabung.

Terlihat lemah secara normal, namun sebenarnya sangat kuat

dalam emosional.

          ALSA LC UB, sebuah organisasi berskala internasional

yang pertama kali berdiri di Fakultas Hukum Universitas

Brawijaya. Saat itu, ALSA LC UB hanya seperti sebuah

perkumpulan yang senang berkumpul sambil terus mencari

tahu apa, siapa dan bagaimana itu ALSA. 

          ALSA LC UB seakan tumbuh bersama-sama beriringan

dengan pertemanan mereka yang semakin hari semakin erat.

Mendirikan sebuah organisasi mahasiswa di zaman orde baru

yang sedang memanas adalah hal yang sangat berat. Banyak

rintangan yang dihadapi oleh ketujuh gadis yang dijuluki

sebagai founding mothers dari ALSA Local Chapter Universitas

Brawijaya ini. Mulai dari diundang ke kantor Pembantu Rektor

untuk memastikan keberadaan organisasi ini benar-benar

sesuai dengan visi-misi civitas akademika, acara yang diboikot

oleh senat, hingga ulah iseng perkumpulan lain, seperti

mengirimkan lingerie dan surat kaleng kepada ALSA LC UI 



yang mengatasnamakan ALSA LC UB, demi mengolok-olok

organisasi yang baru merangkak ini. Setiap ada yang

mempertanyakan, selalu dijelaskan dengan sabar oleh mereka.

Dan setiap ada yang meragukan juga akan selalu mereka

yakinkan. Namun, benang merah terus direntang dan

diusahakan oleh mereka bersama dengan kawan-kawan

fakultas hukum dari enam fakultas lain, diantaranya Unair,

UGM, Undip, UI yang saat itu sudah lebih dulu bergabung

dengan ALSA dan tentu juga dengan UB yang baru bergabung

serta dengan Unhas yang saat itu sebagai observer. 

          Ketujuh gadis ini merawat ALSA LC UB dengan Caring

and Loving. Memikirkan dan mencarikan kemungkinan sekecil

apapun demi membangun ALSA agar tetap tumbuh dan hidup

sebagai sebuah organisasi. Suatu ketika, Dani dan Desy

berkesempatan untuk menghadiri ALSA Conference yang

diadakan di Filipina. Kesempatan ini tentu tidak akan mereka

buang secara sia-sia. 



          Ini seperti kesempatan emas yang berharga bagi mereka.

Segala persiapan mereka lakukan secara mandiri. Menyiapkan

makalah hingga surat-surat digarap bersama-sama demi

memenuhi birokrasi kampus serta bekal menuju konferensi di

Filipina nanti. Tak sepeserpun mereka mendapat subsidi.

Namun, demi organisasi kecil yang baru saja tumbuh dan

mendapatkan kesempatan besar, kesulitan-kesulitan yang

mereka hadapi sama sekali tidak menjadi penghalang bagi

mereka.

         Hari demi hari terus berjalan seperti roda waktu yang

terus berputar. Akhirnya terbentuklah suatu kepengurusan

kecil di ALSA. Saat itu, setiap anggota merangkap beberapa

jabatan. Namun secara garis besar, Dani dipercaya untuk

menjadi Director ALSA LC UB yang pertama. Sementara Elwiq,

ia dipercaya menjadi Sekretarisnya. Berjalannya waktu, ALSA

mulai memasuki generasi kedua lalu generasi ketiga sejak

pertama kali dibentuk. Ketujuh gadis dan dua orang kakak

tingkatnya ini mulai mengajak para mahasiswa baru untuk ikut

bergabung menjadi bagian dari ALSA LC UB. Diantaranya yang

memutuskan untuk ikut bergabung dengan mereka adalah

Yudhis, yang akhirnya dipercaya menjadi Director ALSA LC UB

generasi ke-dua, dan Edi yang juga diberi kepercayaan untuk

menjadi Director ALSA LC UB generasi ke-tiga. Pada tahun-

tahun setelahnya, ALSA Indonesia mulai melakukan branding

dengan memiliki kompetisi Moot Court dan memiliki Local

Chapter lain di Indonesia.

        Menjelang tahun 2000, ALSA seakan-akan membaca masa

depan dunia. Dimana dunia akan menjadi global village, yang

batas-batas antar negara semakin tak tampak lagi. Hukum 



memerlukan standar yang bisa diterima dan sepaham oleh

banyak negara. Disinilah, ALSA menempatkan diri sebagai

bagian dari perintis dengan jejaring yang dibentuk kala itu.

Untuk mendukung ALSA sebagai organisasi berskala

internasional yang memiliki dasar mahasiswa hukum, ALSA

memiliki empat pilar yang terdiri dari Legally Skilled,

Academically Commited, Internationally Minded dan Socially

Responsible. Keempat pilar ini lah yang masih dan akan tetap

menjadi pegangan teguh ALSA selama ALSA masih berdiri

menjadi organisasi mahasiswa hukum berskala internasional.



BAB 2BAB 2  
THE PROGRESSTHE PROGRESS



          Menjelang tahun 2000an awal, anggota ALSA LC UB

sedikit demi sedikit mulai bertambah. Gazebo Fakultas Hukum

seakan menjadi saksi bisu adanya ajakan-ajakan untuk

bergabung menjadi bagian dari ALSA LC UB. Dan disinilah,

teman tongkrongan yang biasanya hanya mengalor-ngidul

bersama, mulai menjadi teman berprogress di ALSA. Hal yang

ditanamkan oleh para Founding Mothers, yaitu Caring and

Loving, masih tetap dilestarikan hingga tahun-tahun

setelahnya. ALSA LC UB menolak menjadi organisasi yang

eksklusif atau organisasi yang pemilih. ALSA LC UB menerima

siapapun yang ingin menjadi bagian dari ALSA LC UB tanpa

pandang bulu. ALSA LC UB memperlakukan baik anggotanya

ataupun yang bukan anggotanya secara kekeluargaan.

Sehingga, hal inilah yang mendorong banyak orang untuk ikut

bergabung dengan ALSA LC UB. Saat itu, sekitar dua hingga

tiga puluh orang mulai menjadi bagian dari ALSA LC UB.  

         Sebuah organisasi tidak akan berkembang jika tidak

pernah menghadapi sebuah tantangan. Di tahun 2000,

kepengurusan ALSA LC UB mendapat ‘warisan hutang’ dari

kepengurusan sebelumnya. Hal ini terjadi karena sebuah acara

Outbound Nasional yang over budget sehingga meninggalkan

hutang kepada personal. Karena itu, Nurtashya yang

merupakan Director ALSA LC UB periode 2000 harus memutar

otak untuk mendapatkan dana agar bisa melunasi hutang-

hutang yang jumlahnya cukup besar di masa itu. Nurtashya

akhirnya melalukan banyak program kerja yang menghasilkan

uang seperti menjual sisa barang Outbound, mengadakan

Bazaar Buku, melakukan Charity yang melibatkan ALSA LC UB

dengan Homeband Brawijaya dan juga OLMA. 



         Sedikit demi sedikit dana mulai terkumpul dan ‘warisan

hutang’ ini pun perlahan-lahan mulai lunas. Di tahun

kepengurusan yang sama, ALSA LC UB mendapat kesempatan

untuk menjadi tuan rumah pada salah satu acara nasional

ALSA yaitu Moot Court Competition. Namun, mengingat ALSA

merupakan organisasi non-profit, lagi-lagi pendanaan menjadi

salah satu masalah yang mereka hadapi. Meski begitu, akhirnya

acara, nasional ini berhasil terlaksana dengan baik. Bahkan

para anggota ALSA LC UB mendapat banyak pengalaman serta

benefitnya, salah satu benefit yang mereka rasakan adalah

mereka belajar menjadi Event Organizer pada acara ini yang

belum tentu dapat mereka rasakan sebagai mahasiswa di

kampus.

          



            ALSA LC UB juga pernah menghadapi masalah internal

antara anggotanya seperti tingginya tembok gap antara

angkatan, adanya kelompok-kelompok sehingga menimbulkan

adanya blok-blokan dan permasalahan-permasalahan internal

lainnya. Namun, untuk mengatasi masalah itu, kembali lagi

pada penguatan organisasi dengan tetap merangkul tiap-tiap

anggota agar ALSA LC UB tetap kuat secara internal. Juga

dengan selalu melibatkan setiap anggota, local board, hingga

demissioner di tiap-tiap program kerja yang ada.

Bagaimanapun juga, untuk mempertahankan organisasi,

kekuatan internal harus tetap kuat. Hal ini tentu menjadi

tantangan besar bahkan hingga generasi-generasi selanjutnya

agar ALSA LC UB tetap kompak dan kokoh.

          Disamping masalah-masalah internal yang dihadapi oleh

para anggota ALSA LC UB, namun ALSA LC UB tetap memiliki

beberapa pencapaian-pencapaian besar. Di tahun 2000-an

juga, ALSA menjadi wadah untuk kompetisi Moot Court karena

saat itu fakultas hukum Universitas Brawijaya belum memiliki

organisasi yang fokus dalam Moot Court. Sehingga ALSA LC UB

lah yang mengambil alih peran menjadi wadah kompetisi Moot

Court untuk para mahasiswa Fakultas Hukum Universitas

Brawijaya. Bahkan, saat itu ALSA LC UB dikenal jago dalam

berforum.



Hal- hal inilah yang juga menarik minat para mahasiswa untuk

bergabung dengan ALSA LC UB.

          Akhirnya, semakin berjalannya waktu, jumlah anggota

baru ALSA LC UB di generasi-generasi selanjutnya mulai

meningkat hingga mencapai seratus orang. ALSA LC UB

semakin menguatkan kekuatan internal mereka. Main futsal,

nonton bioskop bersama hingga nongkrong di gazebo sudah

seperti teman baik yang sering menghabiskan waktu bersama.

ALSA LC UB tentu tidak besar kepala meskipun sudah

mendapat banyak pencapaian besar. Memiliki kompetisi Moot

Court, anggota yang setiap tahun semakin bertambah

jumlahnya dan sudah menjadi salah satu organisasi resmi

bergengsi di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. 

          Tahun berganti tahun, pada tahun 2003, ALSA LC UB

menjadi lebih aktif dalam memperkenalkan eksistensinya

dalam ranah nasional  melalui acara nasional yang dimiliki oleh

ALSA Indonesia, seperti Musyawarah Nasional, Rapat Pimpinan

Nasional, dan juga National Moot Court Competition. Tidak

hanya aktif dalam mengirimkan delegasi, di tahun yang sama

ALSA LC UB berkesempatan menjadi tuan rumah dari acara

nasional yang sekarang dikenal dengan Pra-munas and ALSA

Leadership Training (PALT). Meski begitu, ALSA LC UB tetap

berusaha menguatkan internal mereka. Memfokuskan arah

pengembangan organisasi terlebih dahulu, seperti

menjalankan program kerja dan evaluasi. Beberapa program

kerja yang dijalankan menjadi suatu visi yang tidak

direncanakan terhadap beberapa program kerja sekarang,

seperti English Competition, ALSA Care, Bursa Buku, dan juga

Program Magang di Kantor Notaris yang menjadi salah satu

cara bagi kepengurusan tahun itu untuk menaungi dan 



mengayomi seluruh member ALSA LC UB. Hingga saat ini ada

beberapa program kerja yang mirip dan hanya berganti nama

namun juga ada program kerja yang sudah tidak ada lagi.

Tetapi, menjalankan program kerja dan evaluasi merupakan

menjadi suatu budaya yang selalu dipertahankan oleh ALSA LC

UB.

          Di tahun 2015, ALSA LC UB menjadi tuan rumah serta

panitia dalam acara nasional ALSA Indonesia yaitu Rapat

Pimpinan Nasional atau Rapimnas. Saat itu, salah satu anggota

ALSA LC UB, yaitu R. R. Irdinta Nurhabsari, menjabat sebagai

Presiden ALSA Indonesia periode 2019/2020 sehingga ALSA LC

UB menjadi tuan rumahnya. Hal ini merupakan kesempatan

bagi ALSA LC UB untuk unjuk diri di hadapan Local Chapter

lain. Lalu empat tahun setelahnya, tepatnya di tahun 2018,

ALSA LC UB berhasil menjadi tuan rumah dalam Acara Nasional

ALSA Indonesia yaitu Seminar dan Musyawarah Nasional.

Kemudian di tahun berikutnya, tepatnya di tahun 2019, ALSA LC

UB kembali menjadi tuan rumah dalam Rapat Pimpinan

Nasional atau Rapimnas dikarenakan saat itu salah satu dari

member ALSA LC UB, Andhika Kusumonegoro, menjabat

sebagai Presiden ALSA Indonesia periode 2019/2020. 

 



BAB 3BAB 3  
ALSA LC UB’SALSA LC UB’S

PROGRAMPROGRAM



          Tahun ke tahun, ALSA LC UB telah melaksanakan banyak

program kerja yang tidak terhitung jumlahnya. Program kerja

yang dilaksanakan bervariasi dan berbeda-beda setiap

tahunnya. Mulai dari kegiatan sosial, akademik, seminar hingga

kompetisi. Semua jenis program kerja dibabat habis oleh

organisasi berskala internasional ini. Bahkan ada pula beberapa

program kerja yang masih bertahan dan dilaksanakan hingga

saat ini. Yaitu Orientation, Leadership, and Managerial of ALSA

atau biasa disebut OLMA. OLMA merupakan salah satu

signature programs ALSA LC UB dan juga dimiliki oleh seluruh

Local Chapter ALSA Indonesia. OLMA adalah program kerja

yang memperkenalkan ALSA kepada para mahasiswa baru

fakultas hukum Universitas Brawijaya. Bagi para mahasiswa

baru yang ingin menjadi anggota ALSA, wajib mengikuti

rangkaian OLMA dari awal hingga akhir. Dengan kata lain,

OLMA merupakan gerbang masuk sebelum menjadi anggota

ALSA.

         ALSA LC UB juga memiliki signature programs lainnya,

yaitu ALSA Symposium. Program kerja ini dibentuk saat masa

kepengurusan Justin Sitompul yang saat itu menjabat sebagai

Director di tahun 2016. ALSA Symposium merupakan program

kerja yang menyediakan ruang berdiskusi dengan

mengundang beberapa pembicara untuk menjadi pemateri

yang membahas tema tertentu terkait isu hukum. ALSA

Symposium masih ada hingga saat ini loh!  

         Selain itu, ALSA LC UB juga memiliki signature programs

lainnya yang menyangkut akademik, yaitu ALSA English

Contest atau biasa disebut ALSA E-cont. ALSA E-cont pertama

kali dibentuk pada tahun 2018, tepatnya saat masa 



kepengurusan Charlos Sianturi yang saat itu menjabat sebagai

Director. Program kerja ini dirancang jauh sebelum Charlos

menjadi Director. Hal-hal yang mendorong Charlos untuk

menjalankan program kerja ini adalah adanya ALSA merupakan

organisasi berskala internasional yang bisa menjadi wadah

untuk mengembangkan potensi orang-orang sekitar dalam

kompetisi bahasa Inggris. Dalam proses membentuk ALSA E-

cont, terdapat beberapa kesulitan yang Charlos dan teman-

teman hadapi. Dikarenakan ini merupakan program kerja yang

pertama kali dibentuk, sehingga mereka tidak memiliki acuan

dari yang sebelumnya dan mereka juga tidak bisa

berekspektasi tinggi. Saat itu, mereka berekspektasi untuk

membuat ALSA E-cont ini berskala internasional, namun

ternyata prosesnya tidak mudah. Akan tetapi, Charlos dan

teman-teman tentu tidak patah semangat. Mereka akhirnya

memutuskan untuk memulai ALSA English Contest ini dari

ranah provinsi, yaitu provinsi Jawa Timur dengan target

peserta siswa dan juga mahasiswa. ALSA E-cont juga masih ada

hingga saat ini loh!



          Dan ada juga ALSA Care and Legal Coaching Clinic atau

CLCC. CLCC merupakan program kerja ALSA National Chapter

Indonesia yang diselenggarakan di setiap Local Chapter

termasuk Local Chapter Universitas Brawijaya. Acara ini berupa

wujud dari dua pilar ALSA, yaitu Social Responsible dan Legally

Skilled. ALSA CLCC merupakan acara sosialisasi atau kampanye

aksi sosial serta seminar penyuluhan atau bantuan hukum

kepada masyarakat yang diadakan dengan metode atau cara

sesuai kreativitas masing-masing Local Chapter sesuai tema

yang telah diberikan. Project Officer CLCC terpilih saat menjadi

best participant di OLMA. Jika berhasil menjadi best

participant di OLMA, maka secara otomatis akan menjadi

Project Officer dari CLCC. Hal ini sangat menarik perhatian para

mahasiswa baru karena akan mendorong mereka untuk aktif di

OLMA sehingga dapat menjadi best participants.



Bazaar Buku (2000)

ALSA Charity x Homeband Brawijaya (2000)

ALSA Internship (2000)

ALSA Internship (2013)

Program beasiswa [free join notional event] (2013)

Charity Struggle for Kelud (2014)

ALSA Visit LC UI dan LC UGM (2014)

English Battle (2014)

ALSA Night to Remember (2015)

ALSA Trip (2015)

Alumni Sharing via Online (2015)

Legal Discussion (2015)

ALSA Internship (2015)

ALSA Mini MUN (2015)

Public Communication (2015)

If ALSA to be (2015)

ALSA Magazine (2015)

ALSA Enterpreneurship (2015)

ALSA International Visit Malaysia & Singapore (2016)

ALSA Cerdas Cermat/Ranking 1 (2016)

ALSA Legal Training Counseling (2018)

Silver Anniversary (2018)

ALSA Skripsi 101 (2018)

Legal Opinion Competition (2018) 

ALSA East Java Summit (2022)

ALSA Legal Training and Counseling (2022)

ALSA Anniversary (2022)

ALSA Digital Investment (2022)

ALSA Exchange (2021-2022)

ALSA International Legal Virtual Conference (2022)

ALSA Investigation (2022)

ALSAY Adios (2022)

ALSA Scholarship Program (2022)

ALSA Organizational Training Day (2022)

ALSA LC UB’S PROKERALSA LC UB’S PROKER





BAB 4BAB 4  
ALSA LC UB’SALSA LC UB’S
NOWADAYSNOWADAYS



          ALSA LC UB merupakan salah satu dari 14 Local Chapter

ALSA Indonesia. Saat ini, tepatnya di tahun 2022, ALSA LC UB

memiliki visi dan misi yang sebagai landasan dari ALSA LC UB.

Visi dari ALSA LC UB tahun ini adalah “To make ALSA Local

Chapter Universitas Brawijaya recognized as a preeminent Local

Chapter & Law Student Organization that fully focuses on

member development.” dan dengan lima poin objective yang

terdiri  dari:

1. Creating an inclusive, synergize, and healthy work environment

2. Being facilitator & educator dealer 

3. Increasing list of an achievements 

4. Optimizing work programs & activities 

5. Creating a responsive, competitive and professional members 



      ALSA mengalami beberapa kali perubahan dalam struktur

kepengurusannya. Di tahun 2012, Internal Affairs membawahi

empat divisi yang terdiri dari Internal Departement, Law,

Funding dan Human Resources. Lalu struktur Internal Affairs

ini mengalami perubahan di tahun 2016 menjadi hanya

membawahi dua divisi yaitu Internal dan Membership

Archiving yang kini berubah nama menjadi Domestic Affairs

Division dan Membership and Alumni Division.

      Namun saat ini, tepatnya di tahun 2022, ALSA memiliki

tujuh anggota Board of Directors, tiga departemen dan

delapan divisi. Board of Directors terdiri dari Directors,

Secretary I, Secretary II, Treasurer, Vice Director on Internal

Affairs, Vice Director on Eksternal Affairs dan Vice Director on

Human Resources Development. Tiap-tiap departmen

membawahi beberapa divisi. Departement di ALSA LC UB

terdiri dari Internal Departement yang membawahi Domestic

Affairs Division dan Membership and Alumni Division, 



Eksternal Department membawahi Foreign Affairs Division dan

Multimedia Division, dan Department Human Resources

membawahi Legal Development Division, English Development

Division dan Organizational Development Divison. Sementara

Finance Division dibawahi langsung oleh Treasurer.  



  [LOCAL BOARD ALSA LC UB PERIOD OF 2021/2022][LOCAL BOARD ALSA LC UB PERIOD OF 2021/2022]

          ALSA LC UB masih menjalankan tiga signature programs

yaitu OLMA, ALSA English Contest dan ALSA Symposium. Di

tahun ini juga, terjadi transisi dari online ke offline mengingat

ALSA sempat menjalankan beberapa program kerja maupun

kegiatan secara online dikarenakan pandemi Covid-19.



          Anggota aktif ALSA LC UB saat ini sudah mencapai lebih

dari 700 orang dan memiliki lebih dari 1000 alumni sukses yang

masih sering menyapa dan berbincang banyak dengan para

anggota ALSA LC UB baik tentang ALSA maupun pengalaman-

pengalaman mereka. Cara para Founding Mothers yang

merawat ALSA LC UB dengan ‘caring and loving’ masih terus

dilestarikan hingga saat ini. Rahasia inilah yang menarik

perhatian teman-teman untuk bergabung dengan ALSA LC UB

salah satunya adalah kekeluargaannya yang sangat erat

bahkan kekeluargaan yang masih terjalin dengan para alumni

ALSA LC UB. 

         ALSA LC UB berkembang bersama dengan banyak

program kerja yang terbentuk dengan ide-ide besar para

anggotanya. Di tahun 2022 ini, ALSA LC UB memiliki beberapa

program kerja yang dijalankan oleh tiap-tiap divisi. Seperti

ALSA Night yaitu kegiatan malam keakraban yang dijalankan

oleh Domestic Affairs Division, Alumni of ALSA Mentorship

Program yaitu kegiatan mentoring oleh alumni ALSA LC UB

yang dijalankan oleh Member and Alumni Division, ALSA Social

Act yaitu kegiatan sosial berupa menanam bakau yang

dijalankan oleh Foreign Affairs Division, ALSA ICT Class yaitu

kegiatan untuk mengembangkan skill ICT yang dijalankan oleh

Multimedia Divison, ALSA Legal Competition yaitu kompetisi

hukum berskala nasional oleh Legal Development Division,

ALSA Speak Up Day yaitu kegiatan untuk melatih skill debat

ALSA LC UB yang dijalankan oleh Organizational Development

Division, ALSA Debate Class yaitu kegiatan untuk melatih

kemampuan debat berbahasa inggris yang dijalankan oleh

English Development Division, dan ALSA Market yaitu kegiatan 



mencari dana untuk keuangan ALSA LC UB yang dijalankan

oleh Finance Division. Saat ini, ALSA LC UB juga memiliki

publikasi diantaranya seperti Lawbrary yang berisi materi-

materi hukum yang dapat membantu member ALSA LC UB

belajar khususnya saat akan menempuh Ujian Tengah

Semester hingga Ujian Akhir Semester, ALSA Booklets seperti

ALSA Legal English Handbook, ALSA Bulletin, dan Brawijaya

Paper Magazine atau sering disebut Baper Magazine.

          Pada tahun 2022 ini, ALSA LC UB kembali menjadi tuan

rumah pada salah satu acara nasional ALSA Indonesia, yaitu

National Moot Court Competition Piala Mahkamah Agung ke-

25 setelah berkali-kali menjadi delegasi dalam kompetisi ini.

          Di tahun ini, tepatnya di 13 Oktober 2022, ALSA LC UB

sudah menginjak usia ke-28 tahun. Maka dari itu, 'History Book

of ALSA LC UB' ini dipersembahkan oleh Domestic Affairs

Division sebagai bentuk hadiah dan apresiasi kami kepada

ALSA LC UB. Selamat Ulang Tahun yang ke-28 Tahun ALSA LC

UB!

 Together Will Be,

 Connected As One,

 ALSA, Always Be One!





  NATIONAL BOARDNATIONAL BOARD
FROM ALSA LC UBFROM ALSA LC UB

Riko Apriadi : VP of Internal Affairs II 2011/2012

R. R. Irdinta Nurhabsari : President 2014/2015

Belan Dewangga : VP of Internal Affairs II 2014/2015

Aditya Chandra : VP of Internal Affairs II 2016/2017

Stefanus Karmel : VP of Academic Activities & Training I

2016/2017

Dino Rafiditya Pradana : VP of Financial Affairs 2017/2018

Andhika Kusumonegoro : President 2019/2020

Naufal Fadhila : Coordinator of ICT II

Laila Saskiahanoum : Secretary General 2021/2022

Nurzaskia Ernita Puspa Dewi : VP of External Affairs

2021/2022



  DIRECTOR OFDIRECTOR OF
ALSA LC UBALSA LC UB

Director 1994/1995 : Susi Diah Hardaniati (1993)

Director 1995/1996 : Yudhistira Setiawan (1994)

Director 1996/1997 : Eddie Trinugroho (1995)

Director 1999/2002 : R. Primaditya Wirasandi (1999)

Director 2002/2003 : Nurtashya (2000)

Director 2003/2004 : Budi Muliawan (2001)

Director 2004/2005 : Andrew Rooroh Sorong (2002)

Director 2005/2006 : Waher Tulus Jaya (2003)

Director 2006/2007 : Pathresia Marlina S. (2004)

Director 2009/2010 : Riko Apriadi (2008) 

Director 2010/2011 : Irwansyah (2008) 

Director 2011/2012 : Narendra Aryo Bramastyo (2009)

Director 2012/2013 : Eka Indah Hanisa (2010) 

Director 2013/2014 : Yanuar Nurul Fahmi (2011)

Director 2014/2015 : M Audi Prasetyo (2012) 

Director 2015/2016 : Handayani Putri Syahril (2013) 

Director 2016/2017 : Justin Dunton Sitompul (2014) 

Director 2017/2018 : Rizki Bahruddim (2015)

Director 2018/2019 : Charlos Sianturi (2016) 

Director 2019/2020 : Aprilia Hapsari (2017) 

Director 2020/2021 : Panji Aditya Kusuma (2018)

Director 2021/2022 : Muhammad Haikal Thohir (2019)



  LOCAL BOARDLOCAL BOARD
ALSA LC UBALSA LC UB



  WHAT THEYWHAT THEY
SAIDSAID  

“Menurut saya, ALSA masih berdiri,
tumbuh dan berjalan hingga saat ini

merupakan suatu hal yang luar biasa”
 
 

- Susi Diah Hardaniati, Founding
Mothers ALSA LC UB -

ALSA adalah ruang yang
menawarkan bagaimana menjadi
manusia yang hidup. Terus hidup

dalam karya dan harapan”
 
 

 - Aridia Elwiq Primadani, Founding
Mothers ALSA LC UB -

“Yang penting, ALSA jangan terlalu
eksklusif, tetapi harus lebih inklusif"

 
 
 

 - Eka Indah, Director ALSA
LC UB 2012/2013 -

“Always do your best, lakukan yang
terbaik dan jangan takut buat mencoba

karena kita ga akan tau kalo kita ga
pernah coba. Dan yakin kalo kita mampu
karena ga ada yang mustahil kalo kita

mau dan berusaha”
 

- Carlos Sianturi, Director ALSA LC UB
2018/2019 -

“Gratitude makes sense of our past,
brings peace for today, and creates a

vision for tomorrow. 
Happy Birthday ALSA LC UB”

 
 

- Justin Sitompul, Director ALSA
LC UB 2016/2017- 

“ALSA itu ada bukan untuk memaksa
local board dan para member, tapi

ALSA ada untuk siapa yang mau
belajar dan berkembang barsama-

sama ALSA di dalamnya.”
 
 

- Alumni ALSA LC UB -

“If only ALSA may never experience
such level of hardship. at the same

time, they have never been this close
to propel itself further, to achieve

more greatness.”
 
 

- Muhammad Haikal Thohir, Director
ALSA LC UB 2021/2022 -

“Kesulitannya lumayan berasa selama 1 tahun,
bahkan selama ber-ALSA hehe. Cuma aku
percaya kalau aku ga sendiri saat itu, jadi
segala macam kesulitan dan problem coba
dishare ke BoD sebagai orang terdekat.

Sisanya dibawa enjoy dan menyenangkan.”
 

- Handayani Putri, Director ALSA LC UB
2015/2016 -



TOGETHER WILL BE,

CONNECTED AS ONE

ALSA, ALWAYS BE

ONE!



TRANSFER KNOWLEDGE WITH DIRECTORS OF ALSA LC UB
ALSA LC UB WEBSITE
PODCAST “ALSA LC UB : HOW IT ALL STARTED”

SOURCE :

PRESENTEDPRESENTED
BYBY

DOMESTICDOMESTIC
AFFAIRSAFFAIRS
DIVISIONDIVISION
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