
AGENDA RAPAT 020217 

- LUSTRUM 

NOTULENSI AGENDA LUSTRUM 

P benno ULANG TAHUN TL 10 oktober 2017, namun dekat dengan hari wisuda, sehingga 
sepakat dengan IATL untuk mengadakan 4 november 2017 

Bu May Apakah bisa Lustrum dilaksanan di hari kerja? 

P benno Tidak mungkin hari kerja, yang sudah dibooking: aula barat dan aula timur,  
Sehingga hari Sabtu akan diadakan Studium Generale  
 
yang akan diundang: Menteri PU dan Pejabat Ekselon I  Kemenpan 
 
Lustrum yang sekarang akan digabung dengan kongres pemilihan ketua IATL, 
Yang tahun lalu 2016 hanya memperpanjang masa jabatan 1 tahun 
 
Acara diadakan Sabtu dan minggu 
 
Kegiatan: Homecoming, ada ide lain? 

Bu ogi Kegiatan Tahun 2016: 
ada pemilihan ketua IA, malam silaturahmi, olahraga pagi,  
 
review pemilihan ketua IATL: sudah berjalan baik, namun harus menyiapkan dan 
ditegaskan aturan. Ada kasus yang kurang baik adalah pencalonan yang diajukan 
di hari H.  
Review kegiatan malam: menampilkan perjalanan TP lahir hingga TL di tahun tsb 
dengan bentuk drama dan lagu, kegiatan ini melibatkan wakil angkatan dan 
mahasiswa.  
Kasus kurang baik: mengajukan performance wakil angkatan di hari H. Maka 
sebaiknya sudah sejak jauh hari untuk menawarkan ke angkatan TL untuk tampil 
dan bisa diperkirakan waktu 
 
Review acara olahraga: sedikit sekali yang ikut sehingga sebaiknya diadakan 
sebelum acara H lustrum. Acara: Basket, voli, sepeda, jalan pagi  
 
Ide lain : mengundang dosen senior, memberikan kenang kenangan ke dosen 
yang senior 

Bu may Apa yang disebut lustrum, Bagaimana jika lustrum dan pemilihan kongres IATL 
dipisahkan? 

Pa Sonny Bagaimana jika lustrum dan pemilihan kongres IATL dipisahkan? Karena level 
bawah kebingungan tentang tanggung jawab dan pekerjaan 

Pa benno Lustrum: Ulang tahun TL yang kelipatan 5. Item besar: seminar, kongres, malam 
keakraban, acara hari Minggu olahraga 
 
Pagi: Seminar Sarasehan untuk dosen yang senior dan aktif misal Pak Enri  
Kongres: dipegang IATL dan Prodi tidak ikut campur hanya fasilitas 
Malam keakraban: Dipegang IATL dan Prodi tidak ikut campur hanya fasilitas 
 
 
 

BU dwina  Sistem keuangan harus jelas dengan melibatkan IATL. Jadi ketika prodi 



membutuhkan sesuatu bisa minta langsung ke alumni.  
Seminar bisa mendatangkan IATPI 

BU May Sistem pembagian kerja dan tanggung jawab harus jelas misal keuangan dan 
kepanitiaan 

BU dwina  Acara difokuskan di hari Sabtu, sehingga sarasehan mengundang IATPI 

Pa Sony dan Bu May Sebaiknya Sarasehan diadakan dalam rangkaian Lustrum dibuka umum  

Pa sony Acara non-formal dipusatkan di CC timur dengan banyak makanan, kegiatan 
(referensi: Lustrum 75 tahun TK) 

Pa Benno Apakah akan membuat pameran atau seminar Scientific? 

Bu dwina Acara kilas balik tidak dalam bentuk yang serius namun lucu dan mudah 
dimengerti 

Pa Sony dan Bu 
dwina 

Pameran untuk alumni yang sukses misal produk dalam bentuk expo 

Bu May Apakah bisa memasukkan titian karier khusus TL ITB? 

Pa Benno Bisa mengadakan titian karier khusus TL di expo tsb, dan menyewa dua aula baik 
timur dan  

Pa sony Panitia bagaimana? Karena tahun lalu tidak jelas pembagian tugas 

Pa benno Pasangan IATL-Prodi 
 
Ketua: Prodi 
Wakil ketua: IATL 
Sekertaris: 
Bendahara: 
 
Sarasehan dan Seminar Scientific: ITB 
Kongres: IATL 
Acara keakraban: IATL 
Pameran 
 
Rangkaian acara lustrum pada 10 oktober, prodi juga punya sendiri 
 
*keterangan lebih lanjut di bawah 

Pa Dwina Memilih orang yang sudah ada pengalaman dengan bilang ke atas enak dan di 
bawah ada pasukan 

Bu ogi Sebaiknya tidak dipisahkan antara Prodi dan IA dan kepanitiaan utuh. 
Informasi harus jelas dan disebarkan jauh jauh hari 

Pa benno Rangkaian acara dari jauh jauh hari misal  
hari bumi termasuk rangkaian lustrum 
Hari lingkungan 5 juni: dalam rangkaian lustrum 
 
Nama acara yang baik untuk acara TL?  

Bu Dwina, Bu ogi, Bu 
May, P Sony 

Nama yang digunakan:  55 tahun TL 

Pa benno Ingin menggunakan dari 1935 

Bu Dwina, Bu ogi, Bu 
May, P Sony 

Lebih baik tidak digunakan 1935 karena terlalu tua dan sebaiknya didiskusikan 
terlebih dahulu 

Bu may Ide: Membuat Buku dan didokumentasikan untuk dosen senior 

Pa Chaerul Nama Acara: Rancangan Acara Lustrum Pendidikan Tinggi TL dengan 55 Tahun  
55 tahun pendidikan Tinggi TL di Indonesia 
 
Rangkaian acara 



Pra-acara Lustrum:  
 
Acara Puncak: (Sabtu- Minggu (04-05 Nopember 2017)) 
 
Sabtu (Aula Timur) 
-pagi: studium generale dengan pembicara (menteri PUPR, KLHK, dan 
kemungkinan menteri PN)  bisa diusulkan dan sudah diurus ke FTSL 
 
-Siang: Kongres IA TL, FGD/ brainstorming permasalahan di masing-masing 
angkatan untuk arah pendidikan teknik lingkungan ke depan 
 
-Malam: Gala dinner dan Fund-raising (Tidak hanya prodi saja tetapi bisa ada 
kegiatan lainnya) misalnya kegiatan makan siang setiap selasa, ruang alumni TL-
ITB, Band angkatan misalnya mengundang Penyanyi yang oldish atau cak 
lontong, penghargaan untuk alumni, dosen, mapres TL dan karyawan, hadiah 
sayembara DED gedung TL lama 
 
-pagi-malam: pameran teknologi TL dalam booth dan karya alumni misalnya 
ayam goreng amazi 
 
Minggu (Aula Barat) 
Pagi: Olahraga (senam, pingpong, karambol, main kartu,dll). Olahraga yang 
kekinian di angkatan tersebut.  Tour de ganesha (sediakan sepeda dan Open 
house prodi) 
 
 

Bu May Tidak boleh ada kegiatan memasak di aula  tapi di letakkan di parkir. 
Ide publikasi tiap bulan membuat propaganda yang dapat disebar secara WA dan 
Media Sosial 

Bu Dwina Harus ada laporan pertanggung jawaban dari Fund-raising alumni dengan tema 
besar yang telah ditentukan 

Pa chaerul Ada paket kecil Fund-raising sehingga individu bisa ikut menyumbang 

Bu Ogi Hari Minggu orang sudah sedikit yang berpartisipasi jadi brainstorming dipindah 
ke hari Sabtu 

 

 

 

 

 

 

 

 



Susunan Kepanitian Lustrum 

 

Ketua Umum 

(Pak Chaerul) 

Publikasi 

(IATL-Bu Mayrina 
dan Bu Asti) 

Fund-raising  

( IATL-Bu Yuni) 

Acara 

(IATL-Pak Haryo 
dan Bu Kania) 

Logistik 

(IATL-Pak Ahmad 
Soleh)  

Kesekretariatan 

(Pak Sony) 

Bendahara  

(IATL- Bu Marissa) 



 

 

*SIBE: 26-27 September 2017 

Ketua Umum 

(Pak Chaerul) 

Pra- Acara Lustrum 

Scientific Seminar 

22 April (dilaksanakan bulan Mei*): Koordinator 
Seminar S1   

5 Juni : Koordinator Seminar S2 

Oktober: Pak Herto A 

Sarasehan Kurikulum 

Oktober: Bu Dwina  

(Yang diundang: Bakerma, FAB) 

SG dan Sarasehan 

(Pak Priana S, Pak 
Arief) 

Kongres 

(IATL-Pak Asep Sofyan) 

Gala Dinner dan Fund 
Raising 

(Bu Emenda) 

Olahraga (Minggu) 

(Pak Asep Sofyan, Pak 
Wahyu) 



 

 


