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Assalamualaikum Wr. Wb.,
Shalom,
Om swastiastu,
Namo Buddhaya,
Salam kebajikan untuk kita semua.
Demi berlangsungnya usaha pendirian Alumni
Society of ALSA Indonesia (ASA), berikut kami
rancang kembali Official Booklet dari ASA guna
mempersilahkan Abang, Mba serta teman-teman
semua untuk membaca, mencermati, dan sekaligus
menikmati Official Booklet berikut. Booklet ini
bertujuan untuk memberikan pemahaman secara
komprehensif dan menyeluruh mengenai usaha
pendirian

serta

perkembangan

dari

ASA

itu

tersendiri yang dapat lebih lanjut menunjang
pengetahuan pembaca terkait dengan organisasi
yang akan kita dirikan bersama ini, Alumni Society
of ALSA Indonesia.
Saya berharap dengan adanya Booklet ini dapat
memberikan

informasi

terkait

dengan

usaha

pendirian ASA secara menyeluruh kepada Abang,
Mba serta teman-teman semua.
Mewakili National Board ALSA Indonesia dan juga
Caretakers ASA saya ucapkan terima kasih dan

Sena Britantoro Ramadhan Suditomo
Presiden ALSA Indonesia 2021-2022

selamat menikmati.
Wassalamualaikum Wr. Wb.,
Shalom,
Om Shanti Shanti Shanti Om
Namo Buddhaya.
ALSA, Always be One!
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| LATAR BELAKANG

Berdiri sejak tahun 1989, ALSA Indonesia telah memiliki
ribuan alumni yang tersebar luas, baik dalam negeri maupun
luar negeri dengan berbagai latar belakang yang beragam.
Keberagaman latar, penyebaran alumni yang luas, dan
keinginan dari para anggota ALSA untuk memiliki wadah
yang dapat menjadi media penyalur aspirasi atau mencari
inspirasi adalah hal esensial yang dipandang perlu dalam
pengembangan ALSA Indonesia secara umum.
Hal inilah yang mendasari pendirian Alumni Society of ALSA
Indonesia (ASA), yang akan menjadi wadah berhimpun
alumni ALSA Indonesia untuk memberikan inspirasi, berbagi
pengalaman, dan persiapan bagi anggota ALSA dalam
mengembangkan kemampuan serta intelektualitas hukum.
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| PENGERTIAN ASA

Alumni Society of ALSA Indonesia (“ASA”) merupakan
asosiasi alumni ALSA Indonesia sebagai wadah berhimpun
alumni

ALSA

Indonesia

untuk

memberikan

dan

mengembangkan intelektualitas hukum antar sesama alumni,
anggota ALSA Indonesia, dan masyarakat luas. ASA juga
diharapkan mampu menjadi wadah bagi alumni ALSA
Indonesia untuk berkontribusi dan memberikan dampak
nyata bagi masyarakat dan negara Indonesia.
Selain kontribusi terhadap masyarakat luas, ASA diharapkan
dapat membangun dan menjalin relasi profesional dan
kekeluargaan antar anggota ASA serta menjadi mentor bagi
anggota ALSA Indonesia. ASA bersifat kekeluargaan, nonprofit, tanpa unsur politik, dan tidak memiliki keterkaitan
baik dalam bentuk perhatian, dukungan, dan kontribusi
kepada organisasi politik manapun.
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| FILOSOFI LOGO

A Letter

Bridge

Merepresentasikan ALSA & ASA yang
yang mana menjadi brand awarenes
dari ALSA secara keseluruhan.

Merepresentasikan tujuan
utama dibentuknya ASA, yaitu
sebagai wadah untuk
mengembangkan intelektualitas
hukum, memberikan dampak
bagi masyarakat, membangun
dan menjalin relasi, serta
sebagai mentor bagi anggota
ALSA Indonesia.

Bentuk Letter Mark logo dipilih agar
lebih mudah dikenal dan dingat,
Mengingat ASA organisasi yang baru.

Red Color
Merepresentasikan warna yang sudah digunakan
secara konsisten baik dari ALSA Internasional dan
ALSA Indonesia.
Selain itu juga warna merah warna yang beraura
kuat, memberi arti gairah dan memberi energi untuk
menyerukan terlaksananya suatu tindakan
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| TUJUAN
Pada dasarnya, tujuan dari ASA adalah
integrasi

alumni

ALSA

Indonesia

yang

tersebar luas di berbagai penjuru, maka dari
itu ASA memiliki misi sebagai berikut:

Membangun, menjaga dan meningkatkan hubungan,
rasa persaudaraan dan semangat kekeluargaan antar
alumni ALSA Indonesia;
Membentuk jaringan sesama dan antar alumni ALSA
Indonesia dengan anggota ALSA Indonesia;
Mensejahterakan harkat dan martabat kehidupan
para alumni; dan
Mengabdi

dan

berkontribusi

bagi

negara

dan

masyarakat Indonesia.
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| KEANGGOTAAN
Anggota ASA adalah Alumni ALSA Indonesia yang
mendaftarkan diri untuk menjadi anggota ASA. Alumni
ALSA sebagaimana yang diatur pada Pasal 14 ART
ALSA Indonesia adalah anggota Local Chapters yang
telah menamatkan studi melalui tahap yudisium.
Dan juga sampai booklet ini dibuat ALSA Indonesia
memiliki 5452+ anggota yang akan berpotensi menjadi
alumni pada 3-4 tahun kedepan.

Berikut 9000+ alumni
yang terdata dan
persebarannya.
*Data persebaran alumni ALSA Indonesia
ini akan terus meningkat

Universitas Syiah Kuala

501

Universitas Gadjah Mada

775 12

Universitas Andalas

140

Universitas Airlangga

904 12

Universitas Sriwijaya

458

Universitas Jember

427 12

Universitas Indonesia

1403

Universitas Brawijaya

550 12

Universitas Padjadjaran

551

Universitas Udayana

330 13

Universitas Jenderal Soedirman

488

Universitas Hasanuddin

1130

Universitas Diponegoro

1033

Universitas Sam Ratulangi

945
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| PILAR-PILAR

Jerjaring yang
Tersebar Luas

Kolaborasi
Sinergis

Kepedulian
Sosial

Wide-range
Networking

Synergistic
Collaboration

Public-spirited
Activities
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Jerjaring yang Tersebar Luas
Wide-range Networking

Kolaborasi Sinergis
Synergistic Collaboration

Kepedulian Sosial
Public-spirited Activities

ASA menghimpun ribuan alumni ALSA Indonesia
yang tersebar luas baik di dalam negeri maupun di
luar negeri dengan berbagai latar belakang dan karir
yang beragam. Keberagaman serta luasnya persebaran alumni merupakan kunci untuk menjalin dan
meningkatkan jejaring baik secara kekeluargaan
maupun secara profesional. ASA dapat menjadi
wadah untuk menginsipirasi dan mengkesplorasi
diri.

ASA mengedepankan sinergitas dan kolaborasi baik
antar sesama alumni, anggota ALSA Indonesia,
maupun dengan pihak ketiga untuk membangun
hubungan kerjasama serta kebersamaan yang
berkesinambungan guna menghasilkan output yang
konkrit serta bermanfaat bagi para pihak maupun
masyarakat luas. ASA dapat menjadi wadah untuk
meningkatkan kemampuan diri serta kerjasama
dengan mengadakan program mentoring bagi anggota ASA kepada anggota ALSA Indonesia serta
kerjasama lainnya.

ASA menjunjung tinggi rasa kepekaan dan
kepedulian sosial secara proaktif dengan mengadakan kegiatan-kegiatan sosial serta tanggap dalam
menanggapi isu sosial yang terjadi dengan
mengumpulkan donasi, melakukan sosialisasi,
penyuluhan hukum, maupun turun langsung membantu yang membutuhkan.
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| MANFAAT
Secara garis besar, manfaat dari ASA ini adalah adanya wadah
berhimpun bagi alumni ALSA Indonesia untuk membangun,
menjaga dan meningkatkan tali silaturahmi antar alumni dan
anggota ALSA Indonesia dan sebagai jembatan bagi setiap
kebutuhan alumni maupun anggota ALSA Indonesia.
Terlebih dari itu, manfaat ASA dapat dilihat dari peranan ASA,
yaitu:

Wadah pemersatu alumni ALSA Indonesia;
Asosiasi dari berbagai golongan yang membawa kebermanfaatan bagi
masyarakat dan negara;
Wadah komunikasi, informasi, dan silaturahmi bagi alumni ALSA
Indonesia;
Wadah berkarya, kolaborasi, dan kerja sama antara alumni dengan
anggota ALSA Indonesia demi keberlangsungan organisasi secara utuh,
terutama dalam menyelenggarakan kegiatan berbasis pengembangan
anggota ALSA Indonesia; dan
Wadah bagi para alumni ALSA Indonesia untuk mengembangkan
kepribadian, ilmu pengetahuan, pemberdayaan masyarakat,
kewirausahaan, dan kegiatan lainnya yang tidak bertentangan dengan
Anggaran Dasar ASA.
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| CARETAKERS

(From Left to Right): R. M. Nasatya Danisworo Nimpuno, Muhamad Philosophian, Sonia Ramadhani Syukur,
Mohammad Fajar Kurnia, Bryan Joshua de Sandre dan Johan Imanuel

Sonia Ramadhani Syukur
Ketua Umum Caretakers ASA
Mohammad Fajar Mahardika
Sekretaris
R. M. Nasatya Danisworo Nimpuno
Ketua Bidang Internal
Muhamad Philosophian
Ketua Bidang External
Johan Imanuel
Ketua Bidang Keilmuan Hukum
Bryan Joshua De Sandre
Ketua Bidang Keuangan

| TUGAS
1) Menghadiri Musyawarah Nasional (Munas) ASA dan Memimpin jalannya
Munas;
2) Mengkoordinir Representative Team sampai pengesahan ASA pada Munas
ASA I seperti dalam hal mengatur jadwal rapat;
3) Menjadi Pengurus sementara ASA sampai Munas ASA;
4) Membantu mencari calon pengurus ASA tahun pertama untuk disahkan
pada Munas ASA;
5) Menyusun Struktur Kepengurusan ASA;
6) Merancang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ASA; dan
7) Hal-hal lain yang akan disepakati bersama.
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| TIMELINE PENDIRIAN
Pre-Deklarasi
2021

Deklarasi
Februari 2021

Sosialisasi ASA
2021 - 2022
(dijalankan oleh Caretakers ASA)

Pra-Munas
ASA I
Mei 2022

Munas ASA I
Agustus 2022

Catatan: Semua penanggalan pasti akan ditentukan lebih lanjut oleh Representative Team dan Caretakers ASA
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| TIMELINE SOSIALISASI
No

Tahap

*Waktu Pelaksanaan

1

Pelaksanaan ASA Hearing dengan setiap
Local Chapters

2

Sosialisasi pada acara ALSA Indonesia
Reunion 2022

Februari 2022

3

Pelaksanaan Program Kerja Caretakers ASA

Agustus 2021 - Augustus
2022

Oktober 2021 - Maret 2022

*Estimasi Waktu Pelaksanaan

Program Kerja yang akan dilaksanakan oleh
Caretakers ASA merupakan Program Kerja
yang telah disepakati oleh Representative
Team setiap Local Chapters pada saat Rapat
Umum ASA.
Caretakers

ASA

akan

diasistensi

oleh

National Board untuk pemberlakuan seluruh
Program Kerja hingga pembuatan desain
publikasi.
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| ASA HEARING
ASA Hearing merupakan Program Kerja
Caretakers ASA dibawah Bidang Hubungan
Internal. Program Kerja ini akan dilaksanakan
secara virtual bersama seluruh Local Chapters.

Program Kerja ini bertujuan untuk:
Mensosialisasikan ASA dengan masif kepada
seluruh alumni ALSA Indonesia, khususnya
alumni Local Chapter; dan
Menghimpun ide dari alumni Local Chapter
untuk hal-hal penting terkait kelembagaan ASA
maupun pelaksanaan Munas ASA I.

Agenda Program Kerja:
Sesi

Talkshow

bersama

pemantik

yang

merupakan Alumni Local Chapter dari lintas
generasi; dan
Setelah itu terdapat sesi dengar pendapat
untuk menyerap pendapat serta aspirasi dari
seluruh elemen alumni lintas generasi yang
hadir.
*Penentuan

Pemantik

dibebaskan

kepada

Representative Team serta Local Chapter yang terkait
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| PRA-MUNAS ASA I
Pra-Musyawarah Nasional ASA I akan
membahas beberapa hal penting, seperti
membahas dan merancang Produk atau
Berkas Munas ASA I. Pra-Munas ASA I
akan dihadiri oleh Caretaker ASA,
Representative Team dan National Board
ALSA Indonesia.

Peserta Pra-Munas memiliki hak bicara dan hak suara.

*Pra-Munas ASA I ditargetkan akan
dilaksanakan pada Mei 2022.
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| MUNAS ASA I
Musyawarah Nasional ASA I akan
membahas beberapa hal penting, yaitu
pengesahan ketua umum pertama ASA,
AD/ART, dan pengesahan pendirian ASA.
Munas ASA I akan dihadiri oleh Caretaker
ASA, Representative Team dan National
Board ALSA Indonesia.

Peserta Munas memiliki hak bicara dan hak suara.

*Munas ASA I ditargetkan akan
dilaksanakan pada Agustus 2022.
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| TARGET

Tahun Pertama

No

Tahap

Penjelasan

1

Legalitas ASA

Diharapkan pengurusan legalitas ASA dapat dimulai
pada tahun kedua, sehingga ASA dapat terdaftar
sebagai badan hukum dan memiliki hak dan kewajiban
sebagaimana diatur pada aturan yang berlaku

2

Struktur dan tugas kepengurusan yang
berjalan dengan baik

ASA telah memiliki struktur kepengurusan yang sesuai
dengan AD/ART yang memiliki tugas dan wewenang
yang jelas. Terlebih dari itu, keberlangsungan dan
pembagian tugas yang proporsional juga diharapkan
sudah berjalan dengan baik.

3

Pelaksanaan ASA Hearing dengan setiap
Local Chapters

Pada tahun pertama, ASA diharapkan dapat
menjalankan kegiatan-kegiatan yang sifatnya
meningkatkan tali silaturahmi, seperti mengadakan
reuni bagi para alumni ALSA Indonesia. Selain itu
mengadakan kegiatan yang sifatnya mengguyubkan
hubungan antar alumni, dengan mengadakan
kegiatan-kegiatan yang dapat mendukung tujuan di
atas, seperti mengadakan olahraga bersama, charity
maupun diskusi hukum ringan.

4

Kerjasama dengan ALSA Indonesia yang
mulai aktif

Anggota ASA diharapkan dapat aktif menga- dakan
kegiatan yang mengikutsertakan ALSA Indonesia, baik
itu acara tahunan maupun kolaborasi lainnya. ALSA
Indonesia juga diharapkan dapat mengoptimalkan
sumber daya yang dimiliki ASA, seperti menjadi
narasumber, pembantuan kegiatan akademik, dan
kontribusi lainnya.
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| TARGET

Tahun Pertama

No

Tahap

Penjelasan

5

Terjalinnya pembagian informasi mengenai
lowongan kerja antar sesama Alumni

Selain meningkatkan tali silaturahmi, pada tahun
pertama diharapkan terjadinya pertukaran informasi
lowongan kerja dan/atau kesempatan lainnya antar
alumni, sehingga tidak hanya hubungan kekeluargaan
yang terjalin, namun adanya hubungan dan jejaring
profesional yang saling membantu satu sama lain.

6

Publikasi yang mulai aktif

ASA diharapkan memiliki fitur publikasi yang aktif dan
interaktif, untuk terjadinya penyebaran informasi
mengenai kegiatan-kegiatan ASA, sehingga dapat
meningkatkan interaksi maupun engagement para
alumni dan anggota ALSA Indonesia.
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| TARGET
No
1

Tahun Kedua

Tahap
Menjadi mentor bagi anggota ALSA
Indonesia

Penjelasan
Mengadakan kegiatan-kegiatan yang sifatnya
meningkatkan keilmuan, keahlian, dan pengetahuan
anggota ALSA Indonesia, seperti mengadakan diskusi
hukum terbuka, kelas kepemimpinan, maupun
kegiatan-kegiatan lainnya yang dapat membuka
wawasan anggota ALSA Indonesia.
Terlebih dari itu, tujuan ini juga bermanfaat bagi para
anggota ALSA Indonesia dalam mencari mentor untuk
membimbing karirnya kelak.

2

Pelaksanaan ASA Hearing dengan setiap
Local Chapters

Mengutamakan kepedulian sosial terhadap segala
kondisi sosial yang terjadi di masyarakat, ASA diharapkan dapat secara proaktif melakukan pembantuan
kepada masyarakat yang membutuhkan, baik itu
bantuan dana maupun bantuan lainnya yang sesuai
dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat pada
nantinya, seperti bantuan kepada bencana yang
terjadi di Indonesia sampai ke tahap bantuan sosial
dalam bentuk sosialisasi/penyuluhan/pengajaran bagi
masyarakat yang membutuhkan.
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| TARGET

Lima Tahun Keatas

No

Tahap

1

Membership Card (Kartu Tanda Anggota)
berkolaborasi dengan Institusi Perbankan
(e-card with numbering)

Penjelasan
Memiliki membership card yang berkolaborasi dengan
Institusi Perbankan, sehingga dapat menunjang pula
keberlangsungan ASA sebagai badan hukum dan
pastinya bermanfaat bagi para anggota ASA dengan
menikmati berbagai keuntungan dari membership card
tersebut.
Hal ini berfungsi sebagai simbol identitas, alat
transaksi, dan bukti bahwa konsolidasi dan integrasi
ASA telah berjalan dengan baik dan menuju ke tahap
yang lebih tinggi.

2

Memiliki Sekretariat yang tetap

ASA memiliki sekretariat yang tetap dan terorganisir
dengan baik. Sekretariat ini menjadi pusat operasional
ASA yang berkedudukan sesuai dengan kesepakatan
pengurus ASA nantinya. Selain itu, sekretariat ini juga
berfungsi sebagai tempat untuk melakukan sharing,
berkumpul secara informal, dan hal-hal bermanfaat
lainnya bagi Alumni dan anggota ALSA Indonesia.

3

Memiliki jadwal Munas ASA yang rutin

ASA memiliki sekretariat yang tetap dan terorganisir
dengan baik. Sekretariat ini menjadi pusat operasional
ASA yang berkedudukan sesuai dengan kesepakatan
pengurus ASA nantinya. Selain itu, sekretariat ini juga
berfungsi sebagai tempat untuk melakukan sharing,
berkumpul secara informal, dan hal-hal bermanfaat
lainnya bagi Alumni dan anggota ALSA Indonesia.
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| DISCOVER US

Instagram
@alumnisocietyofalsa

Facebook
Alumni Society of ALSA Indonesia

LinkedIn
Alumni Society of ALSA Indonesia

Youtube
Alumni Society of ALSA Indonesia
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