
 

 

Local Chapter Profile 
ALSA Local Chapter Universitas Airlangga 

 

ALSA Local Chapter Univeritas Airlangga adalah salah satu dari 14 Local Chapter yang ada 
di Indonesia. Terletak di kota Surabaya provinsi Jawa Timur, ALSA LC UNAIR merupakan 
salah satu pendiri dari Asian Law Students' Association. 

Pada awalnya, terdapat keinginan mahasiswa hukum di Indonesia untuk membuat suatu 
asosiasi mahasiswa hukum di tingkat ASEAN. Hal ini dicetuskan oleh lima universitas yaitu 
Universitas Indonesia, Universitas Padjajaran Universitas Gadjah Mada, Universitas Airlangga 
dan Universitas Brawijaya pada saat konferensi Ikatan Senat Mahasiswa Hukum Indonesia 
(ISMAHI) II di Makassar yang berlangsung pada tanggal 21-24 September 1987. Tindak 
Lanjut dari ide tersebut pun terwujud pada Konferensi Mahasiswa Hukum se-ASEAN yang 
diadakan di Jakarta pada tangal 18 Mei 1989, yang menjadi awal berdirinya ASEAN LAW 
STUDENTS’ ASSOCIATION (ALSA). Pada konferensi pertama kali di Jakarta 18 Mei 
1989, yang menjadi pencetus terbentuknya wadah ini yaitu dari Negara Indonesia, Malaysia, 
Philipina, Singapura, dan Thailand. 

Seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat, dan interaksi melalui komunikasi 
dengan prinsip globalisasi, ASEAN Law Students' Association memutuskan untuk 
memperluas jaringan dan pertemanan antara mahasiswa hukum di negara-negara ASEAN 
dengan mahasiswa hukum dari negara-negara Asia lainnya. Hingga pada akhirnya pada tanggal 
7 September 2002 ALSA (ASEAN) dan negara-negara Asia lainnya setuju untuk bersatu 
menjadi Asian Law Students' Association yang beranggotakan Indonesia, Thailand, 
Philipine, Singapore, Malaysia, Jepang, China, Korea, Brunei Darussalam, Hongkong, Taiwan, 
Vietnam, dan Laos. 

Di Indonesia sendiri, hingga saat ini telah terbentuk 14 local chapter yang tergabung dalam 
ALSA Indonesia. Dengan anggota terbarunya yaitu pada tahun 2016 adalah ALSA Local 
Chapter Universitas Andalas. ALSA Local Chapter Universitas Airlangga sendiri berdiri pada 
tanggal 18 Mei 1993. Sudah berdiri selama kurang lebih 26 tahun hingga saat ini yaitu tahun 
2019, ALSA LC UNAIR hingga saat ini berstatus sebagai salah satu dari 15 badan semi otonom 
(BSO) di fakultas hukum Universitas Airlangga yang kedudukannya berada dibawah 2 Badan 
Otonom (BO) yaitu Badan Eksekutif Mahasiswa dan Badan Legislatif Mahasiswa Fakultas 
Hukum Universitas Airlangga. Hingga saat ini, Tercatat ada 285 anggota aktif ALSA LC Unair 
pada tahun 2018-2019 dan hingga saat ini jumlah alumni ALSA LC UNAIR adalah sebanyak 
707 orang. 

 

Brief History 



 

 

Lampiran 

• Data anggota aktif 

• Data alumni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Lampiran : 

Stuktural lengkap denan nama dan contact 

 

 

 

 

 

Local Board 



 

 

Di Periode 2018-2019 ini,  ALSA LC UNAIR memiliki 31 (tiga puluh satu) 
program kerja andalan dan selalu menjadi event yang sangat diminati dan ditunggu-tunggu 
tiap tahunnya. Berikut adalah deskripsi singkat dari masing-masing program kerja andalan 
(Signature Program) kami yang telah diurutkan sesuai divisi-divisi yang membawahinya 

 

Internal Division 

1. ALSA Anniversary 
 

Kegiatan ini bertujuan untuk mengumpulkan member, demissioner, dan Alumni ALSA 
LC UNAIR untuk menjalin kekeluargaan di dalam Local Chapter, dan menjadikan semua 
member ALSA LC UNAIR nyaman terhadap kegiatan yang diadakan oleh Local Board 
ALSA LC UNAIR, sehingga terciptalah mindset pada member, bahwa ALSA adalah 
“Rumah” bagi seluruh membernya, dan menanamkan motivasi bahwa apa yang bisa 
diberikan member untuk ALSA, bukan apa yang ALSA berikan untuk membernya dengan 
cara melakukan perayaan ulang tahun ALSA LC UNAIR yang sekaligus menjadi 
perpisahan dengan Local Board ALSA LC UNAIR sebelumnya  

 

2. ALSA Bonding ( ALSA Trofeo & ALSA Movie Days Out) 
 
Kegiatan ini bertujuan untuk mengumpulkan member ALSA LC UNAIR untuk 

menjalin kekeluargaan di dalam Local Chapter, dan menjadikan semua member ALSA LC 
UNAIR nyaman terhadap kegiatan yang diadakan oleh Local Board ALSA LC UNAIR, 
sehingga terciptalah mindset pada member, bahwa ALSA adalah “Rumah” bagi seluruh 
membernya, dan menanamkan motivasi bahwa apa yang bisa diberikan member untuk 
ALSA, bukan apa yang ALSA berikan untuk membernya 

 

3. ALSA Metu Njobo 
 

Kegiatan ini bertujuan untuk menjadi sarana untuk lebih mempererat kekeluargaan 
seluruh member local chapter Universitas Airlangga dikemas dalam bentuk kegiatan 2 hari 
1 malam yang diadakan diluar kota Surabaya. Diisi dengan kegiatan games dan juga malam 
keakraban yang diikuti oleh seluruh peserta 

 

 

Signature Program 



 

 

4. ALSA Rileks Night  

Kegiatan ini diadakan di akhir kepengurusan sebelum diadakannya Musyawarah Lokal 
ALSA LC UNAIR. Bertujuan untuk melakukan bonding untuk terakhir kalinya dan diisi 
dengan kegiatan games dan juga awarding untuk member dan juga staff ALSA LC UNAIR di 
periode tersebut. 

 

HRD Division 

5. OLMA 

 
Kegiatan ini bertujuan untuk mengembangkan potensi member ALSA LC UNAIR agar 

dapat menjadi member yang aktif, bertanggung jawab, berkualitas, inovatif dan berprestasi, 
serta meningkatkan eksistensi ALSA LC UNAIR didalam lingkup nasional, dan internasional. 
Kegiatan ini dikemas dalam bentuk Diklat 3 hari 2 malam yang diadakan diluar kota Surabaya. 
Berisi pemberian materi-materi dan juga diselingi games dan kegiatan pembaitan Member baru 
ALSA LC UNAIR 

 

6. ALSA Dare To Speak 
 

Kegiatan ini bertujuan untuk mengembangkan potensi member ALSA LC UNAIR agar 
menjadi berkualitas, inovatif dan berprestasi dengan meningkatkan kemampuan dalam 
menghadapi Model United Nations di ruang lingkup Internasional 

 

7. Open House & Member Gathering 
 

Kegiatan ini bertujuan untuk menyambut mengumpulkan calon member baru angkatan 2016  
dengan member ALSA LC UNAIR untuk menjalin kekeluargaan di dalam Local Chapter, dan 
menjadikan semua member ALSA LC UNAIR nyaman terhadap kegiatan yang diadakan oleh 
Local Board ALSA LC UNAIR, sehingga terciptalah mindset pada member, bahwa ALSA 
adalah “Rumah” bagi seluruh membernya, dan menanamkan motivasi bahwa apa yang bisa 
diberikan member untuk ALSA, bukan apa yang ALSA berikan untuk membernya 

 

8. Public Speaking & Writing Class 
Kegiatan ini diadakan untuk mengembangkan kompetensi Member ALSA LC UNAIR dalam 
penulisan baik dalam penulisan jurnal, artikel maupun produk hokum. Selain itu juga diadakan 
untuk meningkatkan kemampuan Public Speaking seperti halnya dalam kemampuan berforum 



 

 

yang dibutuhkan Member ALSA LC UNAIR dalam menghadapi forum baik ditingkat local, 
Nasional, maupun Internasional. 

 

ICT Division 

 

9. Design & Editing Class 

 
Kegiatan ini bertujuan untuk mengembangkan kompetensi member ALSA LC UNAIR 

dalam membuat desain grafis dan basic editing untuk keperluan dokumentasi dan publikasi. 
Kegiatan ini juga menjadi dasar bagi pengurus maupun staff ALSA LC UNAIR agar bias 
mandiri dalam melakukan desain dan editing untuk keperluan acaranya masing-masing. 

 

10. Photography Class  

Kegiatan ini bertujuan untuk mengembangkan kompetensi member ALSA LC UNAIR dalam 
bidang Fotografis. Yang akan berguna dalam kehidupan sehari-hari dan keperluan karirnya. 
Kegiatan dikemas dalam bentuk pemberian materi oleh pemateri yang professional dan diikuti 
dengan praktik langsung atas materi yang telah dipaparkan. 

 

 

Academic Development Division 

11. ALSA Internal Legal Review Competition 

Kegiatan ini bertujuan untuk mengoptimalkan fungsi pernanan dan kajian keilmuan hukum 
member ALSA, serta wadah implementasi salah satu pilar ALSA yaitu Academically 
Commited dan Legally Skilled. Kegiatan akan dikemas dalam bentuk kompetisi Internal 
terbuka untuk seluruh Mahasiswa FH UNAIR dan akan menandingkan produk Legal Review 
yang telah dibuat oleh masing-masing peserta. 

 

12. Seminar & Workshop ALSA 
Kegiatan ini bertujuan untuk mengembangkan fungsi dan peranan kajian keilmuan hukum, 

serta meningkatkan potensi akademik member ALSA LC UNAIR. Program kerja ini juga 
bertujuan untuk membuka wawasan member ALSA LC UNAIR terhadap permasalahan hukum 
yang ada di sekitar mereka. Kegiatan ini juga ditindaklanjuti dengan diadakan Workshop 



 

 

sebagai pembelajaran lebih lanjut mengenai praktik dari materi yang telah dipaparkan di 
Seminar. 

 

13. ALSA Legal Sharing 
 

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan Member ALSA LC UNAIR dan 
seluruh masyarakat mengenai informasi tentang bidang hukum. Program kerja ini rutin 
dilaksanakan 3 kali tiap bulan dan dilakukan secara berkelanjutan.  

 

14. ALSA Module  

Pengadaan ALSA Module merupakan salah satu bentuk fasilitas yang diberikan oleh ALSA 
LC UNAIR kepada seluruh Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Dikemas 
dalam bentuk buku baik Hard Copy maupun Soft Copy yang berisikan catatan dan materi-
materi perkuliahan yang telah diringkas terlebih dahulu oleh Academic Development Division. 

 

English Development Division 

 

15. ALSA Courtlike Debate Championship 

Kegiatan ini bertujuan untuk menciptakan suasana kompetisi tingkat nasional dengan tujuan 
siswa SMA agar mengembangkan kemampuan debat bahasa inggris dengan konsep 
internasional mootcourt. Kegiatan ini merupakan program kerja rutin tahunan dan menjadi 
salah satu program kerja terbesar dari ALSA LC UNAIR tiap tahunnya.  

 

16. Learn It With ALSA  

Kegiatan ini merupakan bentuk dari implementasi salah satu 4 pilar alsa yaitu Socially 
Responsible dalam bentuk pengajaran Bahasa inggris kepada anak-anak jalanan yang 
membutuhkan edukasi lebih dalam peningkatan kompetensi Bahasa Inggris. Kegiatan ini akan 
ditargetkan dan berfokus pada satu lokasi yang ditentukan dan masih dalam ruang lingkup 
Surabaya dan kedepannya akan menjadi salah satu program berkelanjutan milik ALSA LC 
UNAIR  

17. Internal Model United Nation (MUN) 

Kegiatan ini merupakan bentuk tindak lanjut dari kegiatan ALSA Dare To Speak yang 
merupakan bentuk pembekalan materi kepada member ALSA LC UNAIR dalam bidang Model 



 

 

United Nation (MUN) yang secara tidak langsung juga merupakan bentuk implementasi dari 
salah satu pilar ALSA yaitu Internationally Minded. Kegiatan satu ini dikemas dalam bentuk 
kompetisi dalam ruang lingkup Fakultas Hukum Universitas Airlangga. 

 

Moot Court Division 

18. Internal Moot Court Competition 

Kegiatan ini bertujuan untuk mengembangkan potensi member ALSA LC UNAIR agar 
menjadi berkualitas, inovatif dan berprestasi, dan mempersiapkan serta menemukan cikal bakal 
member ALSA LC UNAIR dalam kegiatan National Moot Court Competition selanjutnya. 
Selain itu, program kerja ini juga merupakan salah satu bentuk realisasi sinergitas antar Badan 
Semi Otonom di Fakultas Hukum Universitas Airlangga karena diadakan dengan bekerjasama 
dengan salah satu BSO di FH Unair yaitu Komunitas Peradilan Semu Fakultas Hukum 
Universitas Airlangga yang dilaksanakan secara rutin tiap tahunnya. 

 

External Division 

19. National Video Conference 

 
Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan fungsi dan peranan mahasiswa dalam kajian 
keilmuan hukum dan dikaitkan dengan realita atau fakta yang terjadi disehari-hari. 
Dikarenakan kegiatan ini diadakan bekerja sama dengan Local Chapter lain, maka program 
kerja ini juga ikut serta meningkatkan eksistensi ALSA LC UNAIR dan juga menjaga 
sinergitas antar Local Chapter di ALSA Indonesia 

20. International Video Conference 

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan fungsi dan peranan mahasiswa dalam kajian 
keilmuan hukum dan dikaitkan dengan realita atau fakta yang terjadi disehari-hari. 
Dikarenakan kegiatan ini diadakan bekerja sama dengan National Chapter lain, maka program 
kerja ini juga ikut serta meningkatkan eksistensi ALSA LC UNAIR dan juga menjaga 
sinergitas antar National Chapter di ALSA International. 

 

21. ALSA Care & Legal Coaching Clinic  
 

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan peran ALSA dalam kegiatan sosial dan salah 
satu bentuk implementasi pilar ALSA yaitu Socially Responsible. Selain itu, program kerja ini 
merupakan program kerja turunan dari ALSA Indonesia yang harus dilaksanakan oleh seluruh 
Local Chapter di ALSA Indonesia. 



 

 

 

22. Bondfasting with ALSA LC UB & ALSA LC UJ 
 

Kegiatan ini bertujuan untuk menjalin kekeluargaan antar Local Chapter dan meningkatkan 
sinergitas antar Local Chapter. Kegiatan ini juga diadakan untuk menjadi wadah untuk 
melakukan bakti social dari ALSA kepada Masyarakat. 

 

23. ALSA International Visit  

Kegiatan ini merupakan salah satu bentuk implementasi 4 pilar ALSA yaitu Internationally 
Minded. dan melalui program kerja ini juga menjadi bentuk pengenalan bagi member ALSA 
LC UNAIR terhadap kondisi hukum di Negara lain dan juga sarana bersosialisasi dengan 
teman-teman dari National Chapter lain.  

 

Public Relation Division 

24. ALSA Local Social Responsibility 

Kegiatan ini bertujuan untuk menumbuhkan kepedulian terhadap permasalahan social yang 
ada disekitar kita dan merupakan bentuk Implementasi dari salah satu  pilar ALSA yaitu 
Socially Responsible. Program kerja ini juga bertujuan untuk mengarahkan bentuk kepedulian 
member-member ALSA LC UNAIR ke program kerja yang berbentuk program kerja social. 

25. ALSA Visit 
 

Kegiatan ini bertujuan untuk mengoptimalkan fungsi dan peranan member ALSA LC 
UNAIR, dan mengenalkan member dalam dunia kerja nantinya. Ada 3 program kerja yang 
dijadikan satu dalam program kerja ini yaitu ALSA Legal Training, ALSA Institute visit dan 
Alumni Gathering. Dimana tiap-tiap acara disebut diatas memiliki tujuan dan arah yang 
berbeda tetapi diintegrasikan dalam satu program kerja. 

26. ALSA Internship 

Kegiatan ini bertujuan untuk memfasilitasi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas 
Airlangga khususnya Member ALSA LC UNAIR untuk mendapat kesempatan magang di 
beberapa institusi yang berhubungan dengan bidang hokum. Kegiatan ini diadakan tiap liburan 
semester dan menyediakan opsi 2-3 Institusi tiap semesternya untuk didaftarkan yang lokasinya 
difokuskan pada 2 titik yaitu Kota Surabaya dan Kota Jakarta. 

Alumni Division 

27. Alumni Night 



 

 

Kegiatan ini bertujuan untuk menjalin kekeluargaan dengan alumni ALSA LC UNAIR 
untuk memberikan materi terhadap member ALSA LC UNAIR sekaligus berkunjung ke 
tempat Alumni ALSA LC UNAIR bekerja. 

28. ALSA Inspire 

Kegiatan ini bertujuan untuk memperkenalkan alumni-alumni ALSA LC UNAIR yang 
telah berkecimpung didunia kerja dan memiliki banyak pengalaman baik saat di ALSA LC 
UNAIR maupun di dunia kerjanya. Publikasi ALSA INSPIRE dikemas dalam bentuk video 
interview yang dipublish melalui Social Media seperti Youtube maupun Instagram. 

29. Alumni Greeting  

Kegiatan ini bertujuan untuk menjaga hubungan baik dengan alumni-alumni dari ALSA LC 
UNAIR. Selain itu, melalui program kerja ini juga dapat meningkatkan wawasan member 
ALSA LC UNAIR mengenai kehidupan setelah kuliah yang dapat diperoleh melalui sharing 
mengenai pengalaman-pengalaman alumni ALSA LC UNAIR. 

Funding Division  

30. ALSA Book Fair 

Kegiatan ini bertujuan untuk memfasilitasi Mahasiswa FH UNAIR untuk mendapatkan Buku 
dan UU yang dibutuhkan selama perkuliahan. Di program kerja ini juga dipasarkan salah satu 
produk dari Academic Development Division yaitu ALSA MODULE. 

31. ALSA OOTD Competition  

Kegiatan ini bertujuan untuk menjadi salah satu bentuk pemasaran dan publikasi dari 
merchandise-merchandise yang telah diproduksi oleh Funding Division. Kegiatan dikemas 
dalam bentuk kompetisi foto yang paling banyak mendapat voting dari seluruh Member ALSA 
LC UNAIR nantinya yang akan menjadi pemenangnya. 

Lampiran : 

Rencana kerja tertulis Director 

  Timeline program kerja selama 1 Periode 

 

Diterangkan : 

Contact person ALSA Local Chapter Universitas Airlangga 

No	 Nama	Lengkap	 Jabatan	 Email	 No	HP	

Contacts 



 

 

1.	 Anjas	Putra	
Pramudito	

Director	 anjasputrap16@gmail.com	 087887884566	

2.		 Brawijaya	B		
Kusuma	

Vice	Director	
of	External	
Affairs	

Brawijaya.kusuma@gmail.com	 081703921999	

3.	 Pramudita	 Secretary	2	 pramudita_purwoko@ymail.com	 082233065129	

4.	 Muhyiddin	Syarif	 External	
Manager	

muhsyarif2122@gmail.com	 081330942772	

5.	 Zerra	Aisyah		 Public	
Relation	
Manager	

zerraisyah@gmail.com	 08113398866	

 

Social Media ALSA Local Chapter Universitas Airlangga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Lampiran : 

ART Local Chapter 

LPJ Triwulan 
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